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Fotorrealismo: a Fotografia como um 
Instrumento de Crítica Social e Transformação 
da Realidade na Obra de Steven Meisel 

Lenes Donizeti Moreira Júnior1

Steven Meisel, nascido em Nova York nos EUA em 1954, é um fo-
tógrafo de moda que conquistou fama internacional por seus trabalhos 
publicados em revistas como Vogue e Harper´s Bazaar. Sua carreira 
teve início nos anos 70 quando começou a fotografar books de modelos 
novatas da agência Elite Model Management de Nova York, EUA. Em 
pouco tempo seu trabalho tornou-se conhecido e foi contratado para 
fotografar editoriais de revistas femininas de menor circulação.

Mas sua grande ascensão ocorreu no final dos anos 80, mais especifi-
camente a partir de 1988 quando foi convidado pela então editora-chefe 
da Vogue Itália Franca 

Sozzani, para fotografar seu primeiro editorial para a revista. A 
parceria entre Sozzani e Meisel tornou-se uma das mais importantes 
para o desenvolvimento área, já que a dupla foi responsável criar toda 
uma nova linguagem e maneira de se pensar a fotografia e o jornalismo 
de moda. 

1. Fotógrafo e jornalista graduado - Universidade Estadual Paulista - UNESP.
 E-mail: moreiralenes@gmail.com
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Durante toda a carreira Meisel produziu ensaios com as mais diversas 
temáticas como identidade, representatividade e sexualidade. Seu olhar 
fotográfico é conhecido pela atração por tudo aquilo que é polêmico e 
pela incessante busca do novo e da reinvenção. Esses elementos fizeram 
com que sua obra não fosse marcada por uma única estética, ela abrange 
o colorido, o preto e branco e tem uma relação bastante peculiar entre 
o belo e o feio. 

Uma de suas características mais conhecidas é a habilidade de se 
apropriar dos elementos da fotografia de moda e utilizados para criar 
uma narrativa, fugindo do padrão de imagens dessa área, e carregá-las 
com um forte teor de crítica social contra o establishment e quebra de 
paradigmas. E é essa habilidade que será analisada neste nesse trabalho 
que busca refletir sobre essa vertente presente em algumas de suas obras. 

O Papel Comunicacional da Fotografia 

Um dos traços mais marcantes de Meisel é a sua capacidade de 
inserir assuntos do cotidiano em suas obras e criar um debate. Esses 
temas podem ser das mais diversas searas como política, economia, 
ambiental entre outras. Meisel não cria imagens meramente visuais 
que existem apenas pela questão estética, elas são carregadas de sub-
jetividade e significado, cada uma revela um pouco dos seus conceitos 
e ideais sobre aquilo que representam.

O recorte e a forma de ‘reprodução’ do cenário está diretamente 
atrelada à construção do significado por parte do fotógrafo. Da mes-
ma forma que a capacidade de construção de significados, através 
da leitura de uma foto, está condicionada ao repertório do leitor, a 
leitura é um recorte de cenário a ser fotografado, ou seja, a cons-
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trução mental de um significado a ser reproduzido está diretamente 
condicionada ao repertório do fotógrafo. (Boni, 2005, p. 166) 

Para entender os conceitos ideológicos presentes nas obras de Meisel 
faz-se necessário um recorte para que se possa compreender como ocorre 
a formação de um conceito ideológico não somente na área fotográfica, 
mas também na mídia de um modo geral e como ele pode ser dissemi-
nado para as massas. Desde seu surgimento os meios de comunicação 
sempre tiveram como principal objetivo registrar os fatos ocorridos em 
um determinado grupo e expô-los à sociedade.

A partir do século XIX, a fotografia se tornou um elemento essencial 
nas matérias que eram publicadas. Isso ocorreu pois ela era considerada 
um retrato fiel da realidade e conferia uma maior credibilidade ao que 
era relatado nas matérias. É preciso ressaltar que a maneira como as 
informações são divulgadas, seja por meio visual ou verbal, interfere 
diretamente no modo como o público irá interpretá-la.

Segundo Chalhub (2002) a efetividade de uma mensagem depende, 
principalmente, de qual é o objetivo que a mesma deseja atingir e tam-
bém de como ela será transmitida pelo emissor para atingir seu objetivo 
final. Qualquer método de transmissão comunicacional, de qualquer 
variante, acontece a partir de um ponto em comum: os interesses de 
quem irá divulgar aquelas imagens. Esses interesses podem determinar 
a maneira como aquela mensagem será transmitida. 

Poderão influenciar os diversos elementos que a compõem como, por 
exemplo, a maneira como a imagem será exibida, se existe a necessidade 
de um texto que completamente a mensagem que será transmitida e até 
mesmo os elementos que serão utilizados neste texto. Todos eles podem 
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ser utilizados de acordo com uma intenção de comunicar, seja ela do 
fotógrafo ou do meio que irá veicular aquela imagem. Outro ponto que 
precisa ser levado em consideração são as características do público alvo.

Ou seja, precisamos compreender quem irá ser o público alvo daquela 
imagem, quem irá consumi-la. Para isso precisamos definir alguns pontos 
cruciais como: quem é o emissor e em qual contexto ele se encontra 
inserido. Quem será o receptor e em qual contexto ele também se en-
contra inserido. Também precisamos definir qual será o canal em que a 
imagem será transmitida. Essa é uma variante de extrema importância 
já a mudança do canal de transmissão pode significar a mudança na 
maneira como a mensagem será compreendida.

 Ou até mesmo uma mudança na maneira como essa mensagem 
deverá ser transmitida já que canais diferentes podem possuir públicos 
distintos que a compreendem de modos diversos e por isso necessitam 
que se transmita cada mensagem de modo específico. Chalhub (2002) 
acredita que possam existir diversas funções em uma mesma imagem, 
mas destaca que caso existam uma delas sempre prevalecerá sob a outra. 

Toda imagem cumpre uma função informativa, Santaella (1984, 
p. 70) afirma que quando vemos uma imagem a interpretamos a partir 
dos nossos próprios conceitos e ideologias que foram formados ao longo 
da vida: “compreender, interpretar é traduzir um pensamento em outro 
pensamento num movimento ininterrupto, pois só podemos pensar um 
pensamento em outro pensamento”. Outros teóricos também corroboram 
com esse pensamento.

Um deles é Pierce (1975) que diz que é natureza dos indivíduos é 
relacionar imagens umas às outras para tentar compreender a mensagem 
que existe naquela imagem. Ao fazer isso o indivíduo faz uso de todo 
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seu arcabouço histórico e social para realizar a interpretação, esse ato 
era o que ele denominava como Terceiridade. Segundo Pierce, como 
citado em Santaella, o indivíduo só compreende aquilo que está a sua 
volta porque faz reinterpretações a partir da sua realidade.

Esse ato de reinterpretar gera uma ligação entre os nossos pensa-
mentos e fenômenos que ocorrem no contexto social e isso nos dá a 
capacidade de perceber e compreender tudo aquilo que está a nossa 
volta. Esse processo é muito importante pois é a partir dele que ocorre 
a formação do que se compreende como signos. 

[...] o simples ato de olhar já está carregado de interpretação, visto 
que é sempre o resultado de uma elaboração cognitiva, fruto de 
uma mediação sígnica que possibilita nossa orientação no espaço 
por um reconhecimento e assentimento diante das coisas que só o 
signo permite. (Santaella, 1984, p. 68)

A Criação de Signos na Fotografia

Em uma fotografia os signos podem ser os mais variados símbolos 
que têm a capacidade de nos remeter a algo ou alguém. Esses signos 
podem ser tanto de caráter individual, que transmitem mensagens para 
apenas um único indivíduo, ou coletivos que transmitem mensagens 
para um determinado grupo de pessoas. Nos casos da mídia de um 
modo geral os signos são trabalhados com os aspectos do inconsciente 
coletivo e apropria-se dessa estratégia e de outras para seduzir e con-
vencer seu público alvo.

Faz-se importante ressaltar que signos podem ser tanto visuais 
como sensoriais. Eles podem ser desde imagens, vídeos ou até mesmo 
barulhos, ruídos de vários tipos ou até mesmo a ausência de som. Em  
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seu livro Orlandi (1997) definiu muito bem o caráter do silêncio como 
signo. Ela afirma que o silêncio possui um grande caráter de signo já 
que é: “mecanismo que põe em funcionamento o conjunto do que é 
preciso não dizer para poder dizer”.

Assim como é possível encontrar os sentidos do silêncio em uma 
linguagem verbal é possível encontrá-los na linguagem fotográfica que 
é marcada por uma dicotomia já que segundo essa linguagem o real 
fotográfico é tudo aquilo que retratado mesmo que o objeto retratado 
seja algo ficcional. Pelo fato da imagem fotográfica estar intimamente 
relacionada com a pessoa que a produz e por isso pode sofrer uma série 
de alterações a partir da realidade que representa.

Ao criar uma imagem diversas escolhas são feitas, Joly (2006) 
elucida que existem os mais diversos modos de se ler e interpretar 
imagens para compreender a relação existente entre o objeto criado e a 
mensagem que o mesmo deseja transmitir. Para entendermos isso se faz 
necessário que primeiro haja compreensão de que há um elo de ligação 
entre os conceitos estéticos existentes em uma determinada imagem e 
os significados que esses conceitos desejam transmitir, ou seja, o que 
aquela imagem busca atingir.

Em seu livro Joly (2006) elenca métodos que podem auxiliar na 
compreensão de como relacionar o conceito estético de uma imagem 
com suas funções de transmissão de conhecimento. Quando tratamos 
de imagens deve-se ressaltar que, diferentemente das palavras, elas 
causam uma expectativa muito particular no seu espectador. O ato de 
fotografar e de, posteriormente, analisar uma fotografia são maneiras 
de desvendar um determinado ambiente, e criar uma percepção. E é a 
partir dessa percepção é que a estética daquela imagem é criada.
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[...] é difícil classificar certas imagens. É o caso das fotografias 
de imprensa: supostamente, deveriam ter uma função referencial, 
cognitiva, mas na realidade, situam-se entre a função referencial e a 
função expressiva ou emotiva. Uma foto de reportagem testemunha 
bem uma certa realidade, mas também revela a personalidade, as 
escolhas, a sensibilidade do fotógrafo que a assina. (Joly, 2006, p. 58) 

 
As imagens possuem uma linguagem muito própria e hermética. 

Para criar essa linguagem podemos utilizar diversos sentidos como, 
por exemplo, a ausência e a presença de diversos temas existentes 
dentro daquela mesma imagem. Uma imagem pode ser carregada de 
significados tanto ausentes como presentes e é a partir desses elementos 
que os indivíduos podem fazer de maneira consciente ou inconsciente 
correlações e associações com outras temáticas que já tenham tido 
contato anteriormente. 

[...] não há discurso que não se relacione com outros. Em outras 
palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta para 
outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. [...] Um 
dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou 
possíveis. (Orlandi, 1997, p. 39)

Essa criação de relações feitas pelo indivíduo quando vê uma ima-
gem está relacionada com a função conotativa, também conhecida como 
função apelativa, já que é por meio dessa função que o receptor observa 
uma determinada imagem e absorve todos os elementos do discursos 
que ela busca transmitir, como argumentos e objetos de persuasão e os 
reinterpreta ao seu modo. Chalhub (2002) destaca que na maioria das 
vezes as imagens que possuem essa função tem como caráter principal 
sensibilizar o espectador por sua beleza. 
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Numa mesma mensagem [...] várias funções podem ocorrer, uma 
vez que, atualizando concretamente possibilidades de uso do có-
digo, entrecruzam-se diferentes níveis de linguagem. A emissão, 
que organiza os sinais físicos em forma de mensagem, colocará 
ênfase em uma das funções – e as demais dialogarão em subsídio. 
(Chalhub, 2002, p. 8) 

Segundo Jakobson, como citado em Chalhub (2002, p. 37): “a 
função poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção 
no eixo de combinação”. Quando ocorre essa projeção de um eixo sin-
tagmático sob um eixo de paradigma há uma função poética. Enfatizar 
essa característica ou não é uma escolha de quem produz a imagem e o 
repertório tanto de quem produz como de quem vai receber a imagem 
influi de forma direta quais características serão enfatizadas. Abramo 
evidencia como essa visão particularizada de uma realidade pode nos 
levar a interpretações distorcidas do real.

A fragmentação da realidade em aspectos particularizados, a elimi-
nação de uns e a manutenção de outros e a descontextualização dos 
que permanecem são essenciais, assim, à distorção da realidade e 
à criação artificial de uma outra realidade. (Abramo, 2003, p. 28) 

É a partir da fragmentação que se torna possível a criação de rea-
lidades alternativas na fotografia. Para entender o que são essas reali-
dades alternativas deve-se levar em conta todo recorte que realizamos 
ao retratar em uma imagem uma cena do cotidiano trata-se de uma 
realidade alternativa. Isso ocorre, pois, aquela imagem retrata a nossa 
visão muito íntima e particular sobre um determinado fato.

Ao fazermos esse recorte a impregnamos de subjetividade já que a 
maneira como escolhemos evidenciá-la está diretamente ligada à nossa 
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visão de mundo. Quando uma determinada imagem passa por um pro-
cesso de fragmentação e seus conceitos ideológicos são retirados de sua 
ordem natural e passam por um processo de fusão com outros elementos 
distintos pode-se criar imagens totalmente novas e diferentes das.

Ou até mesmo, recriar imagens há muito tempo difundidas e que 
fazem parte do consciente coletivo da sociedade. Já que dependendo 
da maneira como esses signos se reorganizam será possível estabelecer 
toda uma nova ordem de transmissão de mensagens. Vale ressaltar que o 
processo de criação dessas imagens está diretamente ligada aos interes-
ses de quem as cria e das mensagens que esse criador deseja transmitir.

O Ideal Estético e Social de Meisel

Podemos usar esses conceitos para analisar alguns trabalhos de Meisel 
que são carregados de uma forte crítica social. Um dos mais icônicos 
de toda a sua carreira é o editorial Water & Oil publicado em agosto de 
2010 na edição italiana da revista Vogue. O editorial é marcado por seu 
forte viés político-econômico e possui um contundente tom de protesto. 
A modelo Kristen McMenamy é retratada como a personificação dos 
animais mortos pela contaminação de petróleo no golfo do México em 
abril de 2010.

Deve-se destacar que o modo como Meisel cria a atmosfera presente 
nas imagens deve-se principalmente à utilização de recursos como lo-
cação, iluminação, enquadramento, escolha da modelo, do figurino e da 
caracterização. Todos esses elementos foram pensados de modo a criar 
o ideal que o fotógrafo desejava transmitir. As imagens não podem ser 
consideradas meras fotografias de moda sem nenhuma conexão entre 
si, elas estão interligadas e por meio disso contam uma história.
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Figura 1. Editorial Water & Oil. Vogue Itália (2010).

A locação na qual as imagens foram produzidas mostra-se como 
um importante elemento de composição, o local remete a um aterro 
sanitário com diversos materiais espalhados e rochas. A escolha desse 
cenário não ocorreu de modo aleatório, ele serve como um elemento que 
ajuda a compor o plano total e a reforçar a mensagem que o editorial 
deseja transmitir. O uso predominante da cor preta tem como objetivo 
principal remeter ao petróleo derramado.

A modelo é retratada como a personificação da fauna afetada pela 
tragédia, suas expressões corporais e faciais transbordam sentimentos 
de sofrimento e dor. Em uma das imagens mais marcantes ela aparece 
submersa em óleo expelindo-o como se estivesse sendo sufocada e 
lutando para sobreviver em meio a um ambiente totalmente inóspito. 
Deve-se ressaltar que mesmo com existência de uma determinada fun-
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ção poética nas imagens elas possuem como principal característica o 
teor de denúncia.

Meisel não faz o editorial com o objetivo apenas de chocar, as 
imagens tem como objetivo principal levar o público a reflexão sobre 
o tema retratado. Mas para entendermos qual é o significado por trás 
das imagens devemos entender como se cria uma ideologia em uma 
fotografia por meio de conceitos semiológicos. Michel Vovelle, em seu 
livro Ideologias e Mentalidades (1987), propõe uma discussão sobre o 
elo de ligação existente entre a criação de um ícone e a formação dos 
conceitos mentais em uma determinada sociedade. 

Figura 2. Editorial Water & Oil. Vogue Itália (2010).

Esse conceito traz a tona uma série de questões: “Pode-se, efetiva-
mente, elaborar uma verdadeira semiologia da imagem?”. Não existe 
um consenso sobre esse questionamento, para tentarmos respondê-lo é 
preciso levantar algumas hipóteses. Quais unidades comporiam a grade 
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de interpretação de uma imagem? Como interpretar imagens produzidas 
por outra pessoa? Qual é a verdadeira natureza de uma imagem?

É preciso compreender antes de tudo que uma imagem seja ela qual 
for não retrata somente aquilo que mostra, mas também todo um con-
texto histórico. Isso ocorre principalmente pelo fato de que o processo 
de interpretação de uma fotografia acontece de uma maneira subjetiva, 
ou seja, cada pessoa interpreta uma imagem a partir dos seus próprios 
conceitos e ideologias. A fotografia por ser algo não exato pode ser 
interpretada por códigos culturais e vieses ideológicos distintos.

Darnaton (1990) diz que esses códigos podem assumir funções 
sígnicas diferenciadas, que podem variar a partir do modo e maneira 
como aquela determinada mensagem é transmitida ao receptor. Esse 
processo estabelece toda uma relação de sentido que pode variar em 
decorrência da escolha de elementos composicionais feita por quem cria 
e transmite aquela determinada mensagem. E esses elementos também 
podem sofrer variações em decorrência do canal transmissor.

Ao invés de confiar na intuição numa tentativa de invocar um vago 
clima de opinião, seria o caso de tomar pelo menos uma disciplina 
sólida dentro das ciências sociais e utiliza-lá para relacionar a expe-
riência mental com as realidades sociais e econômicas. (Darnaton, 
1990, p. 254) 

 
Tendo isso posto devemos levantar as seguintes hipóteses: até que 

ponto uma fotografia tem o poder de influenciar um indivíduo? Uma 
construção existente em uma imagem é capaz de transformar de maneira 
profunda os conceitos do público que a vê? Por se tratarem de inter-
pretações subjetivas não é possível afirmar categoricamente que uma 
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imagem será interpretada de maneira idêntica por pessoas diferentes 
que vivem em contextos históricos, sociais, econômicos distintos.

E é por meio disso que se dá a construção de ideologias nas imagens 
de moda. É a partir dessas perspectivas que se pode entender o significado 
por trás das imagens do editorial Water & Oil. A mensagem transmitida 
por Meisel vai muito além de um manifesto contra a destruição do meio 
ambiente pelo ser humano, é também um crítica a todo modelo econô-
mico capitalista existente na sociedade atual. As imagens evidenciam 
como esse modelo e a busca desenfreada pelo lucro são responsáveis 
pela degradação do meio ambiente e também do próprio ser humano.

Os elementos de caracterização possuem um papel fundamental 
nesse processo, que busca representar a destruição de milhares de vi-
das atingidas pela tragédia é um dos vetores principais para construir 
a mensagem transmitida pelas imagens. Para transmitir sua mensagem 
Meisel faz um editorial seco sem grandes inovações estéticas algo que 
pode ser percebido em diversos elementos que compõem as imagens. 

O enquadramento utilizado é predominante o plano americano, 
Meisel utiliza esse plano para retratar a modelo na posição deitada em 
sentido horizontal. Esse posicionamento nos remete diversas vezes a 
morte, Kristen aparece imóvel, como se já fizesse parte daquele ambiente 
inóspito no qual se encontra. O plano americano também é utilizado 
para evidenciar o cenário onde as imagens foram produzidas. Assim o 
espectador tem a oportunidade de observar não somente a modelo, mas 
também o que está ao redor da mesma.

É nesse ponto que Meisel faz uso do cenário de maneira bastante 
assertiva. Ao imergir o público naquele contexto o fotógrafo quer que o 
espectador se sinta inserido naquele ambiente de dor e sofrimento. Em 
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poucas imagens plano fechado é utilizado, nesses momentos faz-se o 
uso para focar nas expressões faciais da modelo. Outro fator que se faz 
presente é a monocromia que domina o ensaio. As imagens tem como 
cor predominante o preto, a escolha dessa tonalidade não foi feita de 
modo aleatório.

Figura 3. Editorial Water & Oil. Vogue Itália (2010) 

O preto presente no cenário, nas vestimentas e na maquiagem remete 
não somente ao petróleo, mas pode ser interpretado também como um 
luto pela morte de diversos seres vivos e pela completa destruição de 
todo o ecossistema marinho do Golfo do México. Para reforçar esse 
posicionamento ele faz uso de outro elemento muito importante: a 
iluminação. Por se tratar de um editorial realizado em espaço aberto a 
iluminação é natural, e a forma como ela é utilizada torna-se um grande 
diferencial.
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Ao utilizar a técnica de super e sub exposição a partir do posiciona-
mento da modelo, Meisel cria um jogo de chiaroscuro sem contornos 
definidos que confere um tom de morbidez as imagens. Esses elementos 
auxiliam na construção da atmosfera que o editorial busca transmitir. 
A forte carga subjetiva se faz presentes em todas as imagens e se torna 
algo bastante evidente e que não passa despercebido por quem a vê.

Figura 4. Editorial Water & Oil. Vogue Itália (2010) 

Tudo isso evidencia a maneira única que Meisel possui para retratar 
fatos do cotidiano que muitas pessoas pensariam que não pudessem 
estar conectados com a fotografia de moda. Por meio das imagens ele 
desafia o discurso hegemônico de que as imagens de moda são apenas 
apreciativas e desprovidas de profundidade e cria toda uma nova maneira 
de se fazer o jornalismo de moda, com um olhar voltado para o social 
para a crítica da realidade que está a sua volta.
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Considerações Finais 

A partir das análises realizadas pode-se chegar a diversas reflexões 
e conclusões e até mesmo suscitar novos questionamentos. Um dos 
primeiros resultados obtidos foi que as imagens de moda são grandes 
promotoras e disseminadoras de conceitos e ideologias. A partir do 
estudo de diversas imagens pode-se concluir que por meio delas, que 
na maioria das vezes são consideradas superficiais e sem profundidade, 
pode-se perceber uma série de pressupostos que estão sendo transmitidos 
a quem consome aquele produto.

Mas, deve-se ressaltar que mesmo dentro deste sistema existem 
profissionais pouco ortodoxos e que produzem uma infinidade de tra-
balhos que vão contra os conceitos da indústria.  É o caso de Steven 
Meisel, sua obra sempre foi marcada pelo forte apelo visual e social. 
Seus trabalhos causaram polêmica e chamaram a atenção da mídia por 
retratarem pessoas, grupos e temas que sempre foram marginalizados 
pela sociedade. Sua característica mais marcante é usar o seu conceito 
estético para retratar indivíduos e temáticas.

A maneira como ele constrói os conceitos que estão incutidos em seus 
trabalhos está diretamente relacionada a sua visão sobre os assuntos que 
ele irá retratar. Isso evidencia de modo bastante claro o caráter subjetivo 
da fotografia de moda. O modo como um indivíduo constrói a imagem 
seja por meio de enquadramento, cenário ou edição está diretamente 
ligada a sua visão sobre a temática retratada. Por  meio de sua fotografia 
sempre buscou levar o espectador a reflexão, quebrar tabus e romper 
com sistemas pré-estabelecidos.
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Seu principal trunfo foi conseguir transformar as imagens em algo 
de forte valor social, além de colocar como protagonistas pessoas, 
grupos e temáticas que sempre foram marginalizados nessa área. Sua  
obra questionadora e com um forte conceito estético foi responsável por 
remodelar o conceito de fotografia de moda dominante no período. Seu 
trabalho mostrou que é possível criar imagens fora padrão hegemônico, 
que não sejam vazias de conteúdo e que levem o público a reflexão.

Também evidenciou como é necessário incluir temas que permeiam 
o debate social por meio de editoriais sempre pouco ortodoxos e algu-
mas vezes até mesmo chocantes que proporcionaram toda uma nova 
maneira de criar fotografias e é nisso que Meisel evidencia todo o seu 
viés jornalístico já que ele se utiliza das imagens como um meio de 
crítica e denúncia social, reforçando o conceito de que o jornalismo de 
moda não pode e nem deve estar alheio aos problemas que ocorrem não 
somente dentro da moda, mas também na sociedade.

O fotógrafo faz das imagens seu objeto de fala e por meio delas 
cria toda uma linguagem jornalística ao retratar fatos, problemas e 
mazelas sociais. Seu olhar voltado para o social é um dos pontos que 
mais aproxima seu trabalho do jornalismo tradicional já que ele busca 
fazer um trabalho de caráter combativo e não somente estético para ser 
apreciado pelo público. É principalmente uma tentativa de provocar 
uma mudança por meio do seu trabalho.

Suas imagens ajudaram a revolucionar a seara em que atua, e criaram 
toda uma nova maneira de se pensar a criação de conteúdo dentro do 
jornalismo de moda, com um tom mais crítico e reflexivo, isso fez com 
que Meisel se tornasse um dos nomes pungentes da fotografia de moda 
e um referencial para diversos outros profissionais da área e provocasse 
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outros profissionais da área a pensar construção das imagens de moda 
sob um novo viés.
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A Homogeneização do Consumo 
Cinematográfico no Brasil

Vivianne Lindsay Cardoso1

Contextualização

Por meio de um recorte histórico entre 2006 e 2016, este trabalho 
tem como proposta analisar os espaços de exibição diante das produções 
voltados a contemplação da diversidade cultural no cinema brasileiro. 
Considerando fatores econômicos, sociológicos e culturais visa identificar 
se as mesmas estão alcançando espaços de exibição e consumo para a 
proteção, promoção e desenvolvimento da diversidade cultural no país. 
Utiliza-se como fundamentação teórica os conceitos de homogeneização 
e heterogeneidade e metodologia a análise qualitativa. Como resultados 
encontrados são identificados movimentos econômicos de tendência a 
concentração e homogeneização especialmente dos processos de dis-
tribuição e consumo cinematográficos no Brasil.

Adota-se neste trabalho o conceito de diversidade cultural definido 
na Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Ex-
pressões Culturais (Organização das Nações Unidas [UNESCO], 2007) 
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que adota o conceito como sendo a “multiplicidade de formas pelas 
quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão (...) 
através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição 
e fruição das expressões culturais” considerando para isso “quaisquer 
que sejam os meios e tecnologias empregados” (UNESCO, 2007, p. 5). 
Cria-se e passa a ser aceita de modo convencionado a variedade de 
expressões culturais existentes que são capazes de se comunicar nos 
mais diversos modos de se criar, produzir, difundir, distribuir e fruir 
suas expressões culturais. Adota-se, a partir da conceituação da con-
venção que a diversidade cultural está diretamente ligada ao modo em 
que o indivíduo produz e insere sua produção em uma dada realidade 
da vida social. Assim, a multiplicidade de formas da manifestação e da 
produção cultural, nos mais diversos grupos sociais, passa a ser adotada 
e compreendida com este conceito: diversidade cultural. 

Os Movimentos da Homogeneização

No movimento entre resistência e expansão das relações culturais, 
Enrique Sánches Ruiz, pesquisador e professor das áreas de comunica-
ção e desenvolvimento publico, desenvolveu em 2012 o texto o tema 
“Diversidade e concentração no espaço audiovisual ibero-americano”. 
Por meio deste trabalho ele propõe pensar a temática da dialética entre 
a diversidade cultural diante dos espaços de concentração audiovisuais. 
O autor traz os conceitos de “homogeneização” e “heterogeneidade” 
como os dois caminhos possíveis neste cenário. Há uma conceituação 
da dialética entre diversidade e a concentração no âmbito das indústrias 
culturais. Desde o pensamento marxiano acerca da cultura, identifica-se 
uma tendência da industrialização da cultura para o que é chamado por 
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homogeneização. Outros autores também se apropriam do termo no 
mesmo sentido, do processo de concentração das diversas formas de 
expressões culturais por meio de uma padronização de gostos e formas de 
consumo a partir de critérios pré-determinados, sejam eles de consumo 
massivo ou de consumo de nichos. Contudo, a ideia de heterogeneidade 
viabilizada pelo potencial da diversidade como contraponto dialético 
da homogeneização, é apresentada pelo autor de maneira a justificar 
a diversidade cultural ser um assunto entre os que encontram-se nas 
prioridades de atenção, discussões e preocupações na agenda ibero-ame-
ricana diante dos interesses das indústrias culturais, especialmente nos 
temas ligados aos meios audiovisuais, nos processos sociais, culturais, 
políticos e econômicos na área. Para o autor “as forças do mercado têm 
provado favorecer os processos de concentração midiática e, portanto, 
não contribuem para que prevaleça a diversidade” (Sánchez-Ruiz, 2012, 
p. 63). Em síntese de seu pensamento Sánchez-Ruiz apresenta:

A diversidade cultural, social e política é uma questão chave para a 
iberoamérica e ao resto da orbe, misturada intimamente com o tema 
da democracia, a participação no desenvolvimento e as identidades 
culturais, sociais e políticas. A sua vez, no mundo contemporâneo 
os meios massivos de comunicação ou, mais de modo geral, as 
indústrias culturais, encontram-se entre os principais atores que 
podem propiciar a diversidade simbólica, mas também certas for-
mas de identidade no mundo. Se bem é certo que a orbe da cultura 
se produz e reproduz sob o signo da multiplicidade, hoje e dia um 
principal motor de desenvolvimento cultural são as indústrias cul-
turais, que tendem em grande medida em direção a concentração e 
a relativa homogeneização. Assim é possível pensar que coexistem 
dois processos na história contemporânea: um, a tendência em dire-
ção a heterogeneidade e a diversidade no plano cultural, e o outro, 
em direção a homogeneidade. É questão de qual dos processos seja 
dominante em um dado momento, enquanto é claro que nunca se 



41

irá impor completa e monoliticamente um só. (Sánchez-Ruiz, 2012, 
pp. 63-64)

O autor alerta que o tema diversidade não deve ser pensado “sem 
implicar o que poderia considerar seu antônimo: a concentração” (Sán-
chez-Ruiz, 2012, p. 64), não se tratando de um “simples jogo de palavras, 
mas de um campo semântico que inclui outros termos, que se referem a 
múltiplas possibilidades de realidade com respeito aos processos culturais 
(...), processos sociohistóricos” (Sánchez-Ruiz, 1992, como citado em 
Sánchez-Ruiz, 2012, p. 64) que abarcam a economia, a política entre 
outros, quando envolvem as indústrias culturais. “Desde um ponto de 
vista econômico, o contrário da diversidade, a concentração, relacio-
na-se com o monopólio e o oligopólio, com a falta de competência, de 
opções e de acesso” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 64). Assim, a diversidade 
no processo de produção, distribuição e consumo significa para o autor 
mercados não monopolístico ou oligopolíticos

é o manejo não “discrecional”2 não estabelecimento dos preços, 
multiplicidade de opções e, especialmente, enquanto não unicamente 
com respeito ao consumo, acesso; é dizer, em princípio, falamos 
do acesso e no acesso as possibilidades da produção, a colocação 
em circulação, ou a recepção e consumo de bens/serviços culturais 
midiáticos. (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 64)

Desta forma, o poder de mercado que possui como significado para o 
autor a concentração da produção e distribuição de mercadorias culturais 

2. discrecional. “Este adjetivo faz referência a aquilo que se faz livremente, a 
faculdade de governo em funções que não estão reguladas e ao serviço de 
transporte que não está sujeito a compromissos de regularidade”. (Sánchez-Ruiz, 
2009, p. 64)
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que acaba por gerar implicações e consequências envolvendo outros 
âmbitos de poder. “Desde uma perspectiva política, a diversidade oposta 
a concentração de recursos de poder, remete à participação, à plurali-
dade, ou melhor, ao pluralismo: em suma, a uma ordem democrática” 
(Sánchez-Ruiz, 2012, p. 65). Além disso, coloca como fundamental a 
questão do acesso para a produção, distribuição e consumo de mensa-
gens, bem como a existência de opiniões. “Temas como o da liberdade 
de expressão e o direito a informação se sobredeterminam quando há 
um alto grau de concentração nas possibilidades de fazer circular so-
cialmente discursos, ideias, projetos” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 65). De 
maneira enfática o autor afirma que a chave cultural é a diversidade 
que representa a criatividade humana. Ela significa “a multiplicidade, a 
heterogeneidade e portanto, a enorme riqueza que caracteriza a todas as 
formas de vida e de expressão com as que os seres humanos produzimos 
sentido, significamos o mundo, o entendemos e o projetamos para as 
gerações vindouras” (UNESCO, 2002, como citado em Sánchez-Ruiz, 
2012, p. 65). Por conta disso, ao se limitar a diversidade, acredita se 
restringir a liberdade cultural e, como reflexo, propicia-se a homoge-
neidade (PNUD, 2004 como citado em Sánchez-Ruiz, 2012). 

No que compreende por “plano dos “conteúdos”, ou do signifi-
cado, talvez mais apropriadamente com respeito à referencialidade” 
(Sánchez-Ruiz, 2012, p. 65), compreende ser central “o aspecto da 
visibilidade social: concentrada e excludente, ou diversa, plural e in-
cludente. A visibilidade social (ou invisibilidade, o que se mostra ou 
não, do que se fala ou não) cultiva a sua vez certos tipos de identidade” 
(Sánchez-Ruiz, 2012, p. 65). Desta forma, acredita ser quase óbvio 
que “esta concentração de visibilidades têm a sua vez consequências e 
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implicações políticas” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 65). O que faz com que 
a diversidade cultural possua uma relevância além do que se apresenta 
inicialmente, abarcando “um universo semântico e referencial muito 
além do que os meios massivos de difusão e as indústrias culturais” 
(Canclini, 2004 como citado em Sánchez-Ruiz, 2012, p. 65) possam 
inicialmente apresentar. Isso faz com que seja possível, entende Sán-
chez-Ruiz (2012), compreender que o conceito de diversidade aplicado 
as indústrias culturais torne-se realmente complexo e também permite 
romper com aspectos e dimensões distintos que envolvam o tema nos 
níveis de agregação ou generalidade, sejam elas com tendências glo-
bais ou internacionais, até mesmo no plano local. Para ele, “segue em 
nível nacional, ao interior de ontem também há regiões, até chegar ao 
âmbito mais perto aos sujeitos sociais, ou o local. Estas distinções são 
úteis analiticamente quando se fala em identidades ou de diversidade 
cultural.” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 66). Há um intercâmbio desigual 
de trocas que dão origem a atenção ao conceito de diversidade cultural 
no mundo, há um processo de imperialismo midiático no mundo que 
resulta em um processo de

“homogeneização cultural e a perda de “identidade nacional” que 
se baseou no (re)descobrimento de que as influências dos meios não 
são diretas e onipotentes, mas múltiplas, mediadas e complexas, e 
na constatação de que a cultura e a identidade não são “essências 
imutáveis”, mas que constituem processos sociais complexos e cam-
biantes. (Caclini, 2001, como citado em Sánchez-Ruiz, 2012, p. 71).

Os desafios – ou problema - diante do tema para Sánchez-Ruiz 
(2012) é que “alguns desses argumentos, exagerados e simplificados, se 
converteram em elementos apológicos tanto para as grandes transnacio-
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nais midiáticas, como para quem domina o campo no interior do país” 
(Sánchez-Ruiz, 2005b; Biltereyst, 2002 como citado em Sánchez-Ruiz, 
2012, p. 71). Criou-se um novo clima de opinião no âmbito global em 
que “predominantemente enfatizava a diversidade, mas em realidade as 
tendências à concentração seguiram predominando os processos históri-
cos.” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 71). Em uma análise a longo prazo, o autor 
identifica que as mensagens midiáticas são “mediações expressivas que 
cultivam representações de como é o mundo, a sociedade e a história; 
e de como poderiam e deveriam ser” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 81). Por 
conta disso acredita haver um “amplo veto para a investigação social, 
que pode servir como base para propostas adequadas de políticas pú-
blicas que se propagam a melhorar as práticas simbólicas sociais que 
efetuam os meios.” (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 81). Em suas pesquisas o 
autor aponta que o panorama encontrado tem sido de predominância 
da tendência a concentração, em direção a homogeneização sobre a 
diversidade e o pluralismo midiático e cultural.

 
Já está perfeitamente estabelecido que as culturas locais, regionais 
e “nacionais” em todos lados são por natureza criativa, expansiva e 
múltiplas. Mas também está bastante comprovado que há tendências 
a que os setores mais dinâmicos das culturas no mundo sejam movi-
dos pelas indústrias culturais, que a sua vez tendem as integrações 
horizontais, verticais, a convergência (tecnológica, mas também 
empresarial), as fusões e aquisições, que se centralizam, se transna-
cionalizam. E pensar sobre as conhecidas adaptações midiáticas ao 
regional e local, a chamada “globalização”, nos parece que predo-
mina mais a tendência a homogeneidade que a heterogeneidade. Eu 
creio que ambas tendências coexistem historicamente: o movimento 
para a concentração e a centralização (propulsado pela força e os 
interesses econômicos), e a tendência em direção a diversidade e 
a coexistência e integrações plurais (nas mãos de algumas forças 
políticas e de criatividade cultural). (Sánchez-Ruiz, 2012, p. 82).
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Nesta tendência, Sánchez-Ruiz argumenta que ““leis naturais” 
como as da oferta e a demanda não resolveram que seja a tendência 
em direção a diversidade cultural a que predomine” (Sánchez-Ruiz, 
2012, p. 82). Assim, aponta que torna-se necessário pensar em políticas 
públicas em todos os níveis – locais a planetárias – que busquem um 
“desenvolvimento mais produtivo”: aquele “que valoriza a riqueza das 
diferenças, propicia a comunicação e o intercâmbio – interno e com o 
mundo – e contribuem a corrigir as desigualdades”. (Canclini, 2005, 
como citado em Sánchez-Ruiz, 2012, p. 82). Compreende que é neces-
sário que existam intervenções com políticas públicas que controlem 
processos que envolvam a concentração na propriedade e o controle das 
indústrias culturais audiovisuais, inclusive no interior dos países. Mais 
do que isso, Sánchez-Ruiz (2012) aponta que se faz necessário gerar 
políticas de aliança, coprodução e abertura dos mercados entre os países 
ibero-americanos “para gerar mecanismos de produção da diversidade 
em todos os aspectos, setores e fases da atividade. Somente assim, o 
setor contribuirá ao desenvolvimento mais vivo e rico de nossos países” 
(Sánchez-Ruiz, 2012, pp. 82-83).

A expansão e diversificação de novas opções audiovisuais (televisão 
digital, todas as modalidades de TV paga, DVD e Blue Ray, TV e 
cinema nos smartfhones, tablets etc) que tem sido possíveis pela 
digitalização e a convergência tecnológica, está já trazendo novas 
demandas de produtos culturais audiovisuais. Os países iberoamen-
ticanos devem gerar a capacidade para cobrir uma parte importante 
dessas demandas no interior de cada um e para existir uma oferta 
iberoamenricana, pertinente para essa mesma demanda ampliada. A 
fim de que se gere uma competitividade externa, necessita-se criar 
um ambiente competitivo interno. Mas a convergência que se tem 
tido dando entre as tecnologias da informação, as telecomunicações 
e os meios audiovisuais, a sua vez está trazendo consigo outro tipo 
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de convergência, na forma das grandes fusões, aquisições e alianças 
estratégicas entre corporações. A alta concentração em umas poucas 
empresas de produção e posta em circulação, junto com a dispari-
dade nos fluxos e intercâmbios internacionais de produtos culturais, 
limitam a diversidade e pluralidade das manifestações culturais que 
circulam (UNESCO, 2006; Becerra & Mastrini, 2005 como citado 
em Sánchez-Ruiz, 2012, p. 74).

Os conceitos de homogeneização e de heterogeneidade apresenta-
dos por Sánchez-Ruiz (2012) no contexto do audiovisual e da própria 
indústria do audiovisual, permite enaltecer a relevância do tema desta 
pesquisa. Enquanto a homogeneização estimulada pela indústria cultural 
instiga o debate acerca da diversidade cultural, identifica-se um movi-
mento crescente da concentração e padronização dos produtos culturais. 
Mesmo afirmando nunca ser apenas um deles a assumir a função social, 
a dialética entre homogeneização e heterogeneidade estão diretamente 
ligados aos enfrentamentos que a força do processo de concentração da 
produção e distribuição de mercadorias provoca e refletem não apenas 
para o consumo de produtos culturais, mas a interferência que acar-
retam em outras instâncias que envolvem o próprio âmbito do poder, 
como alerta o autor. É nesta tensão entre produção de bens culturais, a 
diversidade cultural e o poder que identifica-se a relevância de se ana-
lisar como está a distribuição e exibição da produção cinematográfica 
nacional nesta tensão entre homogeneização e heterogeneidade.

Como argumenta o autor, a diversidade cultural - antônimo da 
concentração - se torna um ferramental que remete a processos de 
participação, multiplicidade, pluralismo e criatividade humana. Falar 
de diversidade cultural é promover o antagonismo do próprio modelo 
de estrutura capitalista que envolve, fundamentalmente a indústria que 
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se apropria da cultural. Mais do que isso, o acesso e compartilhamento 
de seus conteúdos viabilizada a possibilidade de contatos e comparti-
lhamentos de riquezas que o autor compreende por caracterizar todas 
as formas de vida e de expressão que os seres humanos são capazes de 
produzir sentido, com suas construções de significados e significações 
diversas diante do mundo que acabam refletindo no presente e em 
gerações futuras. Ou seja, como fundamentado no pensamento mar-
xiano, compreende-se como uma das parte fundantes e determinantes 
da cultura: sua capacidade de ser uma arma de propaganda da luta de 
classe, capaz de gerar transformações na estrutura social que envolvem 
ainda elementos subjetivos e estruturantes da vida social, como valores 
simbólicos e as identidades que compõem e interagem na vida social, 
como será apresentado a seguir.

A Diversidade Cultural nas Exibições do Cinema no Brasil

Para realizar uma análise do processo de homogeneização e hetero-
geneidade das produções brasileiras, utiliza-se como dados norteadores 
os documentos disponibilizados pelo Estado por meio do Observatório 
Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA (http://oca.ancine.gov.
br/), vinculado a Agência Nacional de Cinema – Ancine, que integra o 
Ministério da Cultura, órgão do Governo Federal. Delimita-se a pesquisa 
no escopo das produções cinematográficas brasileiras centradas entre 
os anos 2006 e 2016. Opta-se por este período considerando o ano que 
antecede o início do processo de implantação e validade de políticas 
públicas voltadas à diversidade cultural no Brasil até o ano de 2016, 
completando uma década de análise, sendo também o ano em que as 
políticas vigentes sofreram influência pela mudança de presidência da 
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república. As políticas sociais envolvidas como estruturantes são: a 
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais para o Brasil, por meio do Decreto nº 6.177, de 2007 e a Lei 
nº 13.018/2014 do Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da 
Diversidade Cultural, que institui a Política Nacional de Cultura Viva. 

Utiliza-se como referencial metodológico análise qualitativa a partir 
dos conceitos de Os critérios de avaliação dos dados desta pesquisa funda-
mentados a partir da concepção de Cohen e Franco (1992) compreendem 
que qualquer intenção de desenvolvimento depende do conhecimento 
de fatores econômicos, sociológicos e culturais próprios de cada país 
e região, especialmente em uma época marcada por rápidos avanços 
científicos e tecnológicos que abarcam os processos de industrialização, 
as mudanças na cultura e sociedade ao longo da história.

Os autores compreendem e adotam os seguintes conceitos que serão 
considerados nesta análise: Eficiência – diretamente relacionada ao 
impacto - como um princípio que envolve a contemplação dos desejos 
do indivíduo por meio de elevação de sua produção, abrangendo valo-
res materiais, o aumento da capacidade de bens e serviços disponíveis 
(Cohen & Franco, 1992); Já a eficácia – diretamente relacionada aos 
objetivos - envolve valores imateriais, que comtemplem as necessidades 
sociais e humanas que vão além dos valores materiais; Equidade que 
“implica na satisfação das necessidades básicas da população, priorizan-
do segundo suas grades de urgência relativa” (Cohen & Franco, 1992, 
p. 25). A equidade abarca questões alternativas de igualdade, oportu-
nidade, vinculada a distribuição, que propiciem as mesmas condições 
a partir de recompensas e/ou acordos alicerçados em méritos. É por 
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meio da soma da eficiência, eficácia e equidade que se torna possível 
a avaliação da efetividade.

Um mapeamento expressivo para esta pesquisa envolve a relação 
entre lançamentos de longas-metragens nacionais em relação aos lan-
çamentos de longas-metragens internacionais. Os dados apresentam 
que há um crescimento variável entre 2009 e 2016, acentuando-se a 
partir de 2011, seguindo progressivamente até o número recorde de 
lançamentos nacionais em 2016, com um percentual de 31%. Mesmo 
assim, a média de lançamentos internacionais seguem próximos de 
70%, representando dois terços do total de obras lançadas no Brasil. 
Na relação “antes-depois”, entre 2006 e 2009, é possível encontrar um 
crescimento do consumo das obras nacionais equivalente a 9,49%.

Os dados demonstram o relevante indicador de que o público bra-
sileiro está consumindo mais obras de longa-metragem nacionais, 
criando uma demanda de público que, graças ao crescimento, viabiliza e 
incentiva o desenvolvimento de novas produções no país. Identifica-se, 
desta forma, um desenvolvimento de diversidade nas obras consumi-
das, prestigiando gradativamente mais as obras nacionais diante de um 
cenário desafiador que mantém como principal segmento de consumo 
as obras de grandes bilheterias produzidas a partir das produtoras nor-
te-americanas e em língua inglesa. Há uma tendência de melhoria na 
contemplação da eficiência, eficácia e equidade para a relação entre o 
consumo de obras nacionais e estrangeiras.

Mesmo assim, a contemplação da diversidade nacional no consumo 
das obras nacionais não é garantida, já que deve ser considerado não 
apenas o aumento do número de público e bilheteria, mas sim quais 
obras estão sendo consumidas. Considerando o número de produções 



50

por região seguir concentrado, o consumo por diretores mais contem-
plado entre os não estreantes e o acesso das obras em salas de exibição, 
aponta-se como tendência o consumo mais acentuado de algumas obras 
nacionais em relação ao acesso mais concreto de obras oriundas de 
núcleos de diversidade cultural.

Tabela 1.
Lançamentos entre longas-metragens nacionais e internacionais

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lançamentos 

Nacionais 71 78 79 84 74 100 83 129 114 133 142

Lançamentos 
Internacionais 259 248 246 233 229 237 243 268 279 322 316

Total 330 326 325 317 303 337 326 397 393 455 458
Dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine) (desenvolvida e formatada pela autora).

Tabela 2.
Percentual em relação ao total de lançamentos entre longas-metragens nacionais e 
internacionais

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lançamentos 

Nacionais
(valores em %)

21,51 23,92 24,30 26,49 24,42 29,67 25,46 32,49 29,00 29,23 31,00

Lançamentos 
Internacionais
(valores em %)

78,48 76,07 75,69 73,50 75,57 70,32 74,53 67,50 70,99 70,76 68,99

Dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine) (desenvolvida e formatada pela autora).

Entre os lançamentos de longas-metragens no Brasil é possível 
identificar a partir dos dados do Observatório Brasileiro do Cinema e 
do Audiovisual (OCA) a forte concentração em obras norte-americanas, 
com representações de outros países que seguem lançamentos variáveis, 
mas com intensa concentração e uma tendência ao consumo de obras 
na língua inglesa, especialmente com lançamentos do Reino Unido e 
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Inglaterra. Países ibero-americanos se encontram menos representados, 
com presença de Argentina e Itália. Observa-se ainda menor prestígio 
nos lançamentos de produções latino-americanas, mesmo com a pro-
ximidade geográfica com o Brasil.

Não são analisadas nesta pesquisa os processos de produções e 
lançamentos de co-produções nacionais e internacionais, voltando-se a 
atenção apenas ao mercado local. Desta forma o país possui outro desa-
fio. Além de descentralizar o consumo nas obras estrangeiras, buscando 
uma presença mais efetiva das obras nacionais, especialmente oriundas 
de núcleos de diversidade cultural, há a necessidade de contemplação 
da diversidade cultural no processo de consumo também junto as obras 
estrangeiras, viabilizando o acesso a produção não originárias majori-
tariamente da língua inglesa. 

Um fator de impacto na relação entre produção e distribuição se 
encontra na quantidade de salas em que as obras de longa-metragem 
estreantes foram distribuídas. O alcance de maior quantidade de salas 
por uma obra produzida na estreia pode interferir para o melhor e maior 
alcance de público, desde que ele demonstre interesse na mesma. Espe-
cificamente quanto as distribuidoras nacionais se torna possível observar 
que, enquanto a Imovision é a principal distribuidora, sua principal atu-
ação em estreias se encontra na distribuição de obras com até 50 salas 
de exibição. A Imagem divide sua atuação de distribuição principal em 
até 300 salas por obra. A Paris segue semelhante a Imagem, mas com 
maior concentração em obras com até 50 salas, enquanto a Sony e a Fox 
concentram maior distribuição das obras entre 100 e 700 salas. A Fox 
é a distribuidora que mais investe em distribuições de obras com mais 
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de 700 salas, seguida pela Paris, mas mesmo assim, encontra presença 
em todas as quantidades de salas de distribuição por obra.

Gráfico 1. Quantidade de títulos lançados por faixa de salas na estreia das cinco 
distribuidoras que mais lançaram no período (2009-2016). Agência Nacional de 
Cinema (Ancine) (2017).

Entre os lançamentos com mais de 700 salas há em 2016 um registro 
do aumento do público em 25,2% em relação a 2015. Em análise do 
OCA constata que na comparação entre 2016 e 2015, a única análise de 
salas que apresentou aumento de público no lançamento foi a com mais 
de 700 salas, inclusive registrando aumento do número de lançamen-
tos. Em todas as demais foi registrado um decréscimo de público em 
relação ao número de ingressos vendidos. Mesmo assim, a faixa com 
até 50 salas foi a única que obteve redução no número de lançamentos. 

Identifica-se uma concentração cada vez mais acentuada do público 
em assistir obras que sejam lançadas e exibidas em larga escala, o que 
resulta em uma redução do número de público pelas obras que são 
lançadas em menor escala com os filmes lançados em até 100 salas. 
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Gráfico 2. Público dos títulos lançados por faixa de salas no lançamento (2009-2016). 
Ancine (2017).

Gráfico 3. Quantidade de títulos lançados por faixa de salas no lançamento (2009- 
2016). Ancine (2017).

Como confirmação da tendência de concentração do mercado, é 
possível observar que mesmo com um expressivo número de obras 
lançadas em até 50 salas, identifica-se um constante crescimento do 
número de obras nos lançamentos com mais de 700 salas no período, 
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alcançando o recorde de crescimento de 44,4% de 2015, em relação a 
2016 (gráfico 3).

O movimento de mercado no processo de distribuição de salas 
é apontado pelo OCA para uma tendência de concentração de obras 
consideradas grandes lançamentos3 ocupando não apenas o maior nú-
mero de salas, mas também a maior quantidade de semanas com salas 
ocupadas com títulos estrangeiros. Em 2016, o OCA identifica que 
durante 27 semanas consideradas cinematográficas registraram algum 
título estrangeiro ocupando de modo simultâneo mais de um terço do 
parque cinematográfico no Brasil, o que representa 1.053 salas em um 
total de 3.160 salas. O resultado de tal comportamento para o OCA 
significa que os grandes lançamentos têm ocupado mais salas de exi-
bição, movimento que acontece independentemente do crescimento do 
parque exibidor (gráfico 4).

Historicamente, em 2016, dois filmes brasileiros “Os Dez Manda-
mentos – O Filme” e “Minha mãe é uma peça 2” ocuparam mais de 
um terço do parque exibidor sendo que o primeiro ocupou tal posição 
durante três semanas e o segundo por duas semanas. Os dados permitem 
identificar que a estratégia de negócio adotada pelas grandes distribui-
doras estrangeiras no país está sendo seguida também pelas grandes 
distribuidoras nacionais, elegendo alguns títulos como responsáveis 
pela ocupação massiva das salas. Obviamente, o que tende a processos 
de concentração e segmentação massificada, indo na direção contrária 
ao que propõe as políticas públicas e sociais voltadas à diversidade 

3. Grandes lançamentos: são considerados nesta pesquisa obras lançadas a partir 
de 700 salas na semana de estreia.
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cultural, bem como a própria valorização da distribuição da produção 
nacional de maneira descentralizada.

Gráfico 4. Evolução da quantidade de semanas com algum título estrangeiro ocupando 
mais de um terço do parque exibidor existente no ano* (2009-2016). Ancine (2017).
*As colunas representam da esquerda para a direita os anos entre 2009 e 2016

Como complemento ao modelo adotado, a quantidade de longas-
-metragens lançados em mais de 900 salas tem gradativamente crescido, 
alcançando o recorde de 27 títulos estrangeiros e, pela primeira vez, dois 
títulos brasileiros. O filme recorde em ocupações de salas em 2016 foi 
“Capitão América- Guerra Civil”, com 1.635 salas em exibição simulta-
neamente. No gráfico 5 é possível identificar o crescimento do número 
de salas e, ao mesmo tempo, o processo de crescimento na concentração 
de poucos títulos na ocupação da maioria das salas disponibilizadas.
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Gráfico 5. Evolução da quantidade de títulos lançados em mais de 900 salas e do total 
de salas de exibição do país (2009-2016). Ancine (2017)

Gráfico 6. Evolução da quantidade de semanas com pelo menos um título ocupado 
mais de 700 salas (2009-2016). Ancine (2017).

Das 52 semanas cinematográficas em 2016, é possível verificar dois 
recordes em processos de concentração de obras consideradas grandes 
lançamentos sendo exibidas em mais de 700 salas ao mesmo tempo. O 
primeiro recorde foi entre os longas-metragens estrangeiros, neles foram 
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registradas 50 semanas com títulos ocupando tal patamar. O segundo 
envolve longas-metragens nacionais que ocuparam mais de 700 salas 
em exibição durante o total de nove semanas, o que corrobora as con-
siderações acerca do processo de concentração das exibições de alguns 
longas-metragens em grande quantidade de salas de cinema (gráfico 6).

Outro ponto relevante no mapeamento e análise dos dados quanto a 
distribuição envolve o número de salas existentes em território nacional 
(gráfico 7). É por meio delas que se torna viabilizado o acesso para o 
consumo do público. Especificamente quanto as salas e a relação de 
acesso do público para o consumo das obras de longa-metragem, é 
possível identificar expressivo crescimento do número de salas entre 
2009 e 2016, aumentando praticamente um terço da quantidade no 
período, saltando de 2.110 para 3.210 salas, seguindo em crescimento 
contínuo. Em termos quantitativos, o impacto dos dados no período na 
relação “antes-depois” é de 49,76%, o que se apresenta como eficiente. 

Gráfico 7. Evolução da quantidade de salas de exibição (2009-2016). Ancine (2017).
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A evolução do número de salas em território nacional tem sido cres-
cente desde 1997, após longo período de queda a partir de 1974. Mesmo 
não integrando o escopo da análise, o amplo período demonstrado no 
gráfico a seguir permite identificar que o crescimento do mercado cine-
matográfico em território nacional de modo expansivo não é recente. É 
possível perceber que desde 2009 não houve mais registro de variação 
para decréscimo.

Gráfico 8 Evolução do número de salas no Brasil 1971 a 2017. Ancine (2017).
*De 1971 a 2005 os dados foram retirados da Filme B (http://filmeb.com.br/). A partir 
de 2006, as informações foram produzidas pela SAM/CCV

Diante do crescimento do número de salas existentes no país em 
relação ao número de obras lançadas é possível identificar um cresci-
mento proporcional, o que demonstra um suprimento da demanda de 
obras lançadas em relação as salas existentes, resultando em ambos os 
casos em mais de 44% de crescimento entre 2009 e 2016.
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Tabela 3.
Crescimento do número de salas e filmes totais lançados (2009-2016)

Ano Total salas  Filmes 
lançados  

2009 2.110 ano base 317 ano base
2010 2.206 4,54% 303 - 4,41%
2011 2.352 11,46% 337 6,30%
2012 2.517 19,28% 326 2,83%
2013 2.678 26,91% 397 25,23%
2014 2.833 34,26% 393 23,97%
2015 3.005 42,41% 455 43,53%
2016 3.160 49,76% 458 44,47%

Dados da Ancine (2017) (desenvolvida e formatada pela autora).

Já no comparativo entre o número de semanas com lançamentos de 
longas-metragens nacionais em salas disponíveis no país, é possível 
identificar que os números representam um expressivo e acentuado cres-
cimento. Em relação ao número de salas com obras nacionais lançadas 
durante as semanas de exibição, o resultado foi de quase 80 mil salas no 
país, o que representa um aumento de 213% em relação a 2009. Além 
disso, é possível observar um aumento expressivo para a média de salas 
ocupadas por filmes nacionais, saltando da média de 80 filmes por sala 
em 2009, para 174 filmes por sala em 2016, o que representa cresci-
mento de 117,50%, o reflete o percentual de crescimento do número de 
obras e de número de salas no país praticamente dobrados no período.

Em uma relação “antes-depois” é possível identificar que as obras 
nacionais têm conseguido alcançar mais espaço de exibição do mercando 
nacional, além de que o crescimento do número de obras produzidas e 
veiculadas no país não sofreu limitação de acesso ao número de salas. 
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Pelo contrário, tem conseguido mais oportunidades de exibição. Torna-se 
dessa forma o dado relevante especificamente para a contemplação da 
diversidade cultural por conseguir identificar, por meio dos dados, que 
há uma ampliação do acesso das obras produzidas em relação ao número 
de salas existentes e com possibilidades de lançamentos semanais, o 
que facilita a viabilidade para a exibição de obras diversificadas que 
vão além das veiculadas com estratégias do mercado.

Tabela 4.
Números máximo de salas com filmes brasileiros lançados (2009-2016)

Ano
Nº salas/filmes 

nacionais  
Média salas/

filme
2009 25.530 ano base 80,53
2010 26.191 2,58% 86,43
2011 37.398 46,48% 110,97
2012 39.003 52,77% 119,64
2013 49.709 94,70% 125,21
2014 57.805 126,41% 147,08
2015 63.993 150,65% 150,64
2016 79.931 213,08% 174,52

Dados da Ancine (2017) (desenvolvida e formatada pela autora).

Há de se considerar, no entanto, que existe na relação entre variáveis 
alguns fatores que permitem avaliar a efetividade dos resultados de 
modo menos otimistas. Se há por um lado apontamentos de efetividade 
considerando a eficiência no crescimento de mais de 100% em relação 
as obras produzidas, o aumento no número de salas a disposição para 
exibição e a ocupação dessas salas por obras nacionais, além de apon-
tamentos de eficácia para a oportunização das obras produzidas serem 
acessadas e consumidas, quando relacionadas ao tempo de cada obras 
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em lançamento os resultados apontam que há uma fragilidade acentu-
ada na equidade entre as obras. O levantamento de número de obras 
em sala de exibição saltando de 80 filmes em 2009, para 174 em 2016, 
reflete eficiência e eficácia no escopo, mas não garante a essas obras 
que elas tenham sido exibidas em um número de salas e entre regiões 
que viabilizem a concretude da equidade para chegar a efetividade para 
a contemplação da diversidade cultural. Como já apresentado, números 
mais expressivos de ocupações de salas com lançamentos nacionais 
tendem a se concentrar em poucas obras. 

No período entre 2009 e 2016 houve um crescimento no número 
de salas de quase 50% em relação ao número de salas em território 
nacional. Registra-se maior crescimento do número de salas por região 
do país no Norte com 144,4%, seguido pelo Nordeste com 101,6%. 
Com crescimentos menores, mas também expressivos se encontra em 
terceiro lugar com o Sudeste, com aumento percentual de 41,6% no 
período. Em quarto está a região Sul com crescimento de 33,5%. Por 
fim, o Centro-Oeste com expansão de 28%. De modo geral é possível 
identificar um crescimento do número de salas que, em uma relação 
“antes-depois”, apontam um impacto significativo no desenvolvimento 
do mercado cinematográfico no Brasil.

Quando apresentada a quantidade de salas mas divididas por es-
tado no mesmo período, torna-se possível identificar um crescimento 
expressivo em todos as regiões do país, mas de modo acentuado e mais 
positivo se encontra o crescimento na região Norte. Entre os estados, 
os percentuais de crescimento variam em 25% e 140%, tendo apenas 
decréscimo no Distrito Federal, entre todos do país. Alguns estados se 
destacam de modo mais expressivo como Amapá, com crescimento de 
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240%, e Pará com aumento de 214,28%, seguidos por Roraima com 
200%. Atenta-se ao fato de os estados possuírem poucas salas em 2009, 
o que acentua o percentual de crescimento com a expansão, resultando 
em crescimentos expressivos mesmo quando o aumento no número 
de salas é discreto. Mesmo assim é possível identificar um processo 
de eficiência e busca pela eficácia e equidade nesta perspectiva inicial 
considerando exclusivamente os percentuais de expansão no número 
de salas em relação as já existentes por regiões e estados, mas não con-
siderando ainda os municípios no território nacional, nem os processos 
de concentração dessas salas.

Gráfico 9. Quantidade de salas de exibição por região do país (2009-2016). Ancine 
(2017).

Em 2016, o panorama mais recente em análise entre as regiões, 
apresenta que entre as salas existentes no país, há uma forte concen-
tração na região Sudeste, somando o total de 54,68% do número de 
salas. Desse percentual, aponta intensa concentração em São Paulo com 
32,6% do total de salas somadas em todo o país. O resultado disso é 
uma reconsideração do otimismo no número de salas existentes no país, 
quando considerada a questão da diversidade cultural, já que há uma 
concentração na região Sudestes, especialmente no estado de São Paulo. 



63

Diante das demais regiões, identifica-se, entre os 45,32% do número 
restantes de salas, que os percentuais de salas existentes em relação ao 
número de população existente por região é desequilibrado. A região 
Nordeste aparece em segundo lugar com 15,50% do total de salas, com 
a Bahia contendo mais salas, com 3,2% do total de salas. A região Sul 
aparece em terceiro lugar com 14,87% do total de salas, sendo o Paraná 
a concentrar 5,7% do total. A região Centro-Oeste aparece em quarto 
com 8,67% da concentração de salas do país, sendo o Goiás o estado 
com mais salas com 3,6% do total. Por fim, a região Norte possui apenas 
6,26% das salas no território nacional, com destaque para o estado do 
Pará com 2,1% do total de salas.

Considerações Finais

Os dados apresentam que, mesmo com um crescimento expressivo 
e impactante no número de salas em território nacional, há uma con-
centração das salas na região Sudeste. Mesmo com o desempenho de 
crescimento apresentado nas regiões, a disparidade de acesso ao con-
sumo das obras cinematográficas em território nacional por meio das 
salas segue um cenário centralizado e desequilibrado. Com isso, ainda 
não é possível considerar os dados completamente eficientes, nem tão 
pouco plenamente equitativos, mas com os movimentos de expansão é 
possível considerar os resultados com tendência a efetividade. Faz-se a 
afirmação diante do crescimento significativo do número de salas nos 
estados, mas que não atendem de modo equitativo todos os estados 
desprestigiados. Mesmo assim, ponta-se que as políticas públicas tem 
agido de modo efetivo na expansão das salas de cinema em praticamen-
te todos os estados, o que viabiliza nesta perspectiva uma tendência a 
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contemplação da diversidade cultural. No entanto, é preciso considerar 
que neste movimento de crescimento o resultado positivo pode ter a 
interferência de estratégias e investimentos do mercado, o que não 
garante ser mérito exclusivo das políticas públicas.

As duas maiores bilheterias do período de origem nacional demons-
tram o crescimento do público no interesse as obras nacionais. No en-
tanto, há ainda forte predominância nos lançamentos, salas de exibição, 
público e renda das obras de longa-metragem de origem de produção 
e distribuição norte-americana, especialmente com obras também de-
rivadas de referenciais de obras cinematográficas já legitimadas e dos 
quadrinhos com a presença de super-heróis que confirmam a tendência 
ao consumo de obras em que o público possua referenciais simbólicos 
de identificação, especialmente de origem de produção. Segue a ten-
dência acentuada de domínio do consumo das obras norte-americanas 
no país em detrimento as obras nacionais produzidas em que parcela 
significativa não ultrapassam um público de três mil pessoas.

Configuram-se as estratégias mercadológicas de expansão do mercado 
cinematográfico nacional envolvendo grandes bilheterias em grandes 
centros urbanos, veiculando, entre as obras nacionais, as que possuam 
vínculos de identificação do público com a televisão aberta, com gêne-
ro voltado a comédia. Tal comportamento resulta em um cenário não 
apenas desfavorável, mas limitador e excludentes das obras oriundas de 
diversidade cultural. No período analisado, especialmente entre 2009 
e 2016, é encontrado um movimento cada vez mais acentuado de con-
centração não apenas entre as obras nacionais lançadas, mas também 
junto as obras internacionais com perfil voltado ao entretenimento. 
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As duas maiores bilheterias do período de origem nacional demons-
tram o crescimento do público no interesse as obras nacionais. No en-
tanto, há ainda forte predominância nos lançamentos, salas de exibição, 
público e renda das obras de longa-metragem de origem de produção 
e distribuição norte-americana, especialmente com obras também de-
rivadas de referenciais de obras cinematográficas já legitimadas e dos 
quadrinhos com a presença de super-heróis que confirmam a tendência 
ao consumo de obras em que o público possua referenciais simbólicos 
de identificação, especialmente de origem de produção. Segue a tendên-
cia acentuada de domínio do consumo das obras norte-americanas no 
país em detrimento detrimento as obras nacionais produzidas em que 
parcela significativa não ultrapassam um público de três mil pessoas.

Em uma relação “antes-depois” o crescimento da produção, distri-
buição e consumo da produção cinematográfica no Brasil se confirmam. 
No entanto, ao analisar os dados de maneira detalhada, identifica-se 
uma tendência de cumprimento das proposições de impacto de modo 
limitado diante da perspectiva do aumento da capacidade de bens e 
serviços disponíveis, estando eles ampliados, mas a uma parcela res-
trita da população diante do processo de concentração nos processos 
de distribuição e, desta forma, o reflexo para o consumo.

Configuram-se as estratégias mercadológicas de expansão do mercado 
cinematográfico nacional envolvendo grandes bilheterias em grandes 
centros urbanos, veiculando, entre as obras nacionais, as que possuam 
vínculos de identificação do público com a televisão aberta, com gêne-
ro voltado a comédia. Tal comportamento resulta em um cenário não 
apenas desfavorável, mas limitador e excludentes das obras oriundas de 
diversidade cultural. No período analisado, especialmente entre 2009 
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e 2016, é encontrado um movimento cada vez mais acentuado de con-
centração não apenas entre as obras nacionais lançadas, mas também 
junto as obras internacionais com perfil voltado ao entretenimento, o 
que aponta ser o principal desafio e indicativo da não efetividade das 
políticas públicas adotadas que busca, em teoria, exatamente agirem 
no movimento inverso a concentração, em busca de universalização e 
descentralização. 

Para o mercado cinematográfico brasileiro envolvendo apenas as 
obras nacionais lançadas, o ano de 2013 se apresenta como destaque 
no período, identificado como o processo de implementação da política 
pública analisadas, apresentando variação consideráveis mais expres-
sivas no número de produções, número de salas e número de público 
nas bilheterias das obras nacionais.

De modo panorâmica há uma tendência de valorização de traços 
homogêneos e centralizados, de familiaridade de formas de consumo 
audiovisuais já instaurados de manifestações artísticas e comunicacionais 
de uma cultural predominante e massificada, corroborando a teoria de 
Sánchez-Ruiz (2012).
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Comunicação: o Processo Projetual 
Arquitetônico e a Transmissão de Mensagens 
através da Linguagem Não-verbal

Renata Svizzero Fakhoury1

João Fernando Marar2

O uso de uma mídia digital foi capaz de possibilitar um novo pro-
cesso de pensar a arquitetura e seu modo de projetar. Durante as etapas 
de concepção de um projeto, o arquiteto se utiliza de representações e 
da comunicação para traduzir suas ideias ao cliente, onde ambos par-
ticipam juntos na tomada de decisões, necessárias durante o processo. 
Posteriormente, todas as ideias são materializadas na forma digital pelos 
programas e imagens (Fakhoury, 2018).

Santaella e Noth (2015) alegam existir argumentos que propiciem 
uma dependência linguística no entendimento da imagem na qual há 
uma necessidade destas imagens recorrerem ao auxílio da linguagem 
para completarem seu processo de entendimento e interpretação.
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1 A Comunicação como um Processo

O projeto de arquitetura começa inicialmente com a existência de 
um problema, que necessita de uma solução arquitetônica. Para este 
problema, elaboram-se hipóteses ou tentativas de solução, eliminando 
as opções que de modo algum resolvem o problema e escolhe-se a que 
melhor se encaixa. Para isto é necessário que o arquiteto use, além do 
seu conhecimento, seu censo crítico (Malard, 2005).

Quando pensamos na seguinte pergunta feita por Lévy (1993, p. 21): 
“seria a transmissão de informação a primeira função da comunicação?”, 
temos a resposta de que sim. Ideias e imagens de vida são externalizadas 
através do reflexo das imagens da arquitetura, materializando nossas 
imagens de uma vida ideal (Pallasmaa, Holl, & Perez-Gomez, 1994). 
Em um nível fundamental a situação é definida pelo ato de comunicação, 
dando sentido as mensagens trocadas em um contexto, que por sua vez, 
neste dado momento designa a configuração que ativa a grande rede de 
semântica (Lévy, 1993).

A comunicação e a transmissão de significado informada sem a 
necessidade de palavras, verbais ou não, categorizam a transmissão de 
uma mensagem pré-determinada, uma expressão visual (Pallasmaa, 
2013; Wong, 2010). O pensamento imagético se tornou capaz de pensar 
conceitos, transformando estes mesmos conceitos em seu “objeto” e, 
portanto, sendo capaz de se tornar um modo de pensar conceitual.

Os fatos podem ser representados pelo pensamento imagético de 
uma maneira mais completa e as mensagens da mídia imagética de uma 
maneira mais rica, enquanto, os fatos são representados pelo pensamento 
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conceitual de uma maneira mais clara e pelas mensagens da mídia con-
ceitual de uma maneira mais nítida (Flusser, 2007).

Há de se pensar que no futuro, o qual já estamos iniciando sua en-
trada, “a situação poderá ser a seguinte: o pensamento imagético será a 
tradução do conceito em imagem e o pensamento conceitual, a tradução 
da imagem em conceito” (Flusser, 2007, p. 118).

Tratando-se de uma matriz de linguagem, a visual, “suas modalida-
des dizem respeito às formas visuais estruturadas como linguagem, isto 
é, às formas visuais representadas.” (Santaella, 2015, p. 13). O tempo 
necessário para que as mensagens transmitidas através da leitura das 
imagens sejam recebidas é mais denso, portanto, mais rápido (Flusser, 
2007).

Assim como no campo da arquitetura, o avanço da tecnologia da 
informação impactou os meios de comunicação, que quando efetivos, 
baseiam-se no uso da mídia certa. A informática não apenas reproduz 
e difundi as mensagens, ela permite principalmente idealizá-las e mo-
difica-las inúmeras vezes e conferir-lhes capacidade de reação.

2 O Processo de Comunicação

Basicamente o processo de comunicação ocorre da seguinte maneira: 
um Transmissor dirige uma Mensagem através de alguma Forma ou 
Meio para um Receptor com um determinado Efeito já pré-estabelecido. 
A ideia principal deste processo é estabelecer uma troca de mensagens, 
entre duas ou mais pessoas, enviando e recebendo mensagens, onde os 
meios de comunicação utilizados são responsáveis por transmitirem 
essas informações (Dimbleby & Burton, 1990; Santaella, 2003).
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A relação da comunicação entre arquiteto e cliente proporciona uma 
troca contínua de informações, onde ambos enviam e recebem mensa-
gens (Santana, 2008). Caracterizada pela comunicação entre pessoas, 
a comunicação interpessoal, usualmente referida a interação de duas 
pessoas frente a frente, constitui-se pela ênfase no falar e nas formas 
não-verbais de comunicação (Dimbleby & Burton, 1990).

Há uma interação entre o emissor e o receptor em forma de uma 
sequencia linear de comunicação (Figura 1), onde se apresenta o conte-
údo, sua transmissão e seu retorno, entre o emissor e o receptor. A cada 
mensagem enviada, ocorre sua decodificação, e depois uma resposta 
pode ser ou não recebida, seja ela verbal ou não-verbal. 

Figura 1. Modelo linear básico de comunicação. Dimbleby e Burton (1990, p. 46)

Podemos observar a transmissão das imagens de um emissor para 
um receptor com o intuito de serem processadas por ele e, então, se 
necessário, retransmitidas novamente (Flusser, 2007). Imagens podem 
funcionar como contextos de imagens e, estes contextos da imagem, 
não precisam ser necessariamente verbais.

Considerada uma revolução cultural tecnológica, as mensagens (in-
formações) podem ser copiadas e transmitidas para receptores imóveis, 
isto é, superfícies digitais que portam tais informações. A intenção por 
trás do transporte destas imagens indica evidências de mudanças, na 
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qual vemos especialmente o crescimento da eficiência do uso das ima-
gens computadorizadas (Figura 2), com destaque para as renderizadas 
(Flusser, 2007).

Figura 2. Imagem tridimensional de um projeto apresentada digitalmente na XVI 
BA17, Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires

2.1 O processo de comunicação no processo projetual

Este trabalho pertence a uma parte teórica feita através de uma pes-
quisa bibliográfica, que aborda uma análise comunicacional da imagem 
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utilizada para transmitir informação através da tecnologia. Embasa como 
ponto principal a utilização das imagens tridimensionais (3D) dentro da 
arquitetura durante o processo projetual e a sua utilização como forma 
de comunicar as ideias do arquiteto para o cliente.

Figura 3. Fsm East River Competition, New York 2001, Diagramas conceituais de 
Torsão de Peter Eisenman. Suárez e Labory (2017, p. 51)



74

Como comunicar as ideias sem utilizar uma linguagem verbal, 
principalmente de forma gráfica? (Rivera, 2016). Os diferentes tipos 
existentes de comunicação estão sempre em constante evolução. No 
campo da arquitetura, a comunicação entre o arquiteto e seu cliente 
baseia-se em uma relação que usa tudo, desde a comunicação verbal 
até os desenhos arquitetônicos técnicos (Figura 3), gerados ou não por 
computador, para se comunicar (Norouzi, 2015).

O arquiteto deve ser capaz de se comunicar, independente de quem 
seja seu receptor, quer seu cliente tenha experiência na área ou quer 
seja totalmente leigo, incapaz de entender por completo um projeto 
técnico (Sasada, 1995). 

No processo de projeto arquitetônico as ideias e pensamentos do 
arquiteto a serem elaboradas são ideias de ambientes tridimensionais. 
Neste contexto, a comunicação dos conteúdos do projeto demanda 
meios gráficos com ferramentas capazes de representar o projeto tridi-
mensionalmente. No diálogo arquitetônico a palavra auxilia, mas não 
é suficiente (Rozestraten, 2006).

De acordo com Flusser (2007, p. 152) é importante salientar que 
“uma imagem é, entre outras coisas, uma mensagem: ela tem um emissor 
e procura por um receptor.”. Facilitadora da comunicação entre arqui-
teto e cliente, a tecnologia digital também proporciona uma melhora 
no processo de projeto arquitetônico. O arquiteto envia as mensagens 
em forma de imagem, sua informação, e o cliente recebe através do 
software, um canal de modelo digital.

Entretanto, Santaella (2003) salienta que o meio é o componente 
mais superficial dentro do processo de comunicação, e as tecnologias 
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não teriam sentido para a transmissão de informação se não houvesse 
as mensagens que as configuram.

Ora, mídias são meios, e meios, como o próprio nome diz, são sim-
plesmente meios, isto é, suportes materiais, canais físicos, nos quais 
as linguagens se corporificam e através dos quais transitam. Por isso 
mesmo, o veículo, meio ou mídia de comunicação é o componente 
mais superficial, no sentido de ser aquele que primeiro aparece no 
processo comunicativo. Não obstante sua relevância para o estudo 
desse processo, veículos são meros canais, tecnologias que estariam 
esvaziadas de sentido não fossem as mensagens que nelas se con-
figuram (Santaella, 2003, p. 25).

Em concordância, Lévy (1993) salienta que a interface contribui 
para definir o modo em que o receptor irá capturar a informação quando 
propagada pelo transmissor da comunicação. Portanto, é possível con-
cluir que a interface orienta os domínios de significação e da utilização 
possível de ser exercida por uma mídia.

3 O Contexto Arquitetônico

A formação do arquiteto deve estimular, além de suas habilidades 
de projetação e manipulação de mundo projetuais, o desenvolvimento 
de uma base sólida de conhecimentos que permitam a reflexão sobre 
suas propostas (Mitchell, 2008).

Uma das dificuldades encontradas pelo arquiteto durante o processo 
projetual é a de obter uma boa forma de visualização do projeto, que 
acarrete o entendimento do seu cliente. Ou seja, o arquiteto procura o 
meio mais adequado para traduzir suas ideias, o que de fato não é uma 
tarefa tão fácil, pois essas ideias nem sempre são visualizadas pelo 
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cliente de modo a dificultar sua compreensão, principalmente quando 
se trata de representações bidimensionais.

Transpor os conceitos e ideias formulados em linguagens verbais 
para conceitos técnico-construtivos ou representações arquitetônicas, 
em forma de desenhos ou imagens, é um dos grandes problemas que a 
arquitetura enfrenta (Malard, 2005).

Se não houver um meio de comunicação fica impossível criar e 
traduzir projetos, onde a comunicação verbal torna as ideias do cliente 
compreensíveis para o arquiteto, que usará a comunicação não-verbal 
para traduzir suas ideias e concepções para o projeto. 

Considerando uma análise que se inicia com a comunicação verbal e 
se estende às representações técnicas digitais, ao observarmos a relação 
cultural entre arquiteto e cliente ao longo da evolução dos meios de 
comunicação, vemos tanto o desenvolvimento da relação entre ambos 
quanto o desenvolvimento na forma de se relacionarem (Norouzi, 2015).

Ao conectar os sujeitos, interporem-se entre eles, as técnicas de co-
municação e de representação estruturam a rede cognitiva coletiva 
e contribuem para determinar suas propriedades. As tecnologias 
intelectuais estão ainda nos sujeitos, através da imaginação e da 
aprendizagem (Lévy, 1993, p. 176).

A revolução tecnológica permitiu à arquitetura que, com base no 
espaço virtual, os espaços fossem representados através de um novo 
modelo, tridimensionalmente, estabelecendo uma nova realidade de co-
municar os projetos (Figura 4). Assim, os projetos e suas representações 
podiam ser percebidos através dos sentidos, aumentando a capacidade 
de interpretação do projeto (Piazzalunga, 2005).
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Figura 4. Apresentação de projetos com notável destaque às representações 
tridimensionais dos projetos na XVI BA17, Bienal Internacional de Arquitectura de 
Buenos Aires

A utilização da informática nos processos de projeto facilitou a 
comunicação através das formas de representação e visualização da 
imagem, tornando maior o entendimento dos clientes.

Os instrumentos plásticos da imagem, qualquer que ela seja, mesmo 
os próprios instrumento das artes plásticas, fazem dela um meio 
de comunicação que solicita a fruição estética e o tipo de recepção 
que a ela está ligada. O que significa que comunicar pela imagem 
(mais do que pela linguagem) vai necessariamente estimular no 
espectador um tipo de expectativa específico e diverso daquele que 
uma mensagem verbal estimula (Joly, 2007, p. 68).

A percepção é um processo contínuo, que analisa mais do que apenas 
o significado do próprio signo, mas sim, o significado dos signos na 
mente do observador. A percepção é algo que se refere à forma como 
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“lemos” os signos e à forma como compreendemos o seu significado, 
baseando nosso julgamento nesses signos e na habilidade individual de 
percebê-los e compreendê-los, baseando-se em nossa experiência passada 
e conhecimentos anteriormente adquiridos (Dimbleby & Burton, 1990).

4 A Participação do Cliente no Processo e sua Comunicação 

com o Arquiteto

Dado que só julgamos a partir dos nossos pressupostos, soluções 
e conteúdos diferentes ou anteriormente desconhecidos, tendem a ser 
recusados, pois não somos capazes de avaliar positivamente algo que 
não é possível de se estabelecer correspondências (Malard, 2005).

Figura 5. Tela exibindo projetos 3D na XVI BA17, Bienal Internacional de Arquitectura 
de Buenos Aires
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O arquiteto toma as decisões durante o processo de projeto baseado 
nas decisões especificadas e necessidades requeridas pelo cliente, que 
descrevem suas vivências e suas experiências demonstrando ao arqui-
teto quais as melhores opções de concepção (Figura 5), planejamento 
e execução.

É comprovado cientificamente que a aplicação de imagens tem seu 
processamento e memorização mais afetivos que a utilização de palavras 
(Formiga, 2012). Assim sendo, o cliente tem maior probabilidade de 
compreensão quando o arquiteto utiliza as imagens, especificamente as 
tridimensionais digitais, para apresentar e explicar seu projeto.

De acordo com Santaella e Noth (2015, p. 47) as “formas visuais 
são unidades de percepção independentes da linguagem.”. As figuras 
exibidas são percebidas pelo campo visual como formas, em sua to-
talidade, que se manifestam com mais do que apenas o resultado do 
somatório de suas partes. 

A percepção não acontece de maneira reprodutiva, mas sim como 
um processo, que vai se construindo a partir da nova organização do 
campo visual (Santaella & Noth, 2015). Contudo, Dondis (2000) chama 
de “analfabetismo visual” o processo de aprendizado informal frente a 
uma composição visual. Neste processo, o aprendizado é desenvolvido 
por uma capacidade perceptiva das formas pelo sujeito, relacionando-as 
ao contexto no qual estão inseridas, considerando para isso sua memória 
afetiva e o seu repertório cultural. 

A capacidade de relação entre formas e contexto não é apenas vi-
sual senão uma possibilidade de constituir o diálogo do sujeito com o 
seu ambiente social e cultural, no qual se insere observador e a forma 
observada (Dondis, 2000; Ribeiro, 2016).
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Ao tratar da percepção as formas, Dondis (2000) comenta que as 
nossas diferentes maneiras de reagir às imagens dependem de al-
guns fatores, entre eles do nosso estado psicológico, do ambiente no 
qual essas imagens estão inseridas e dos nossos condicionamentos 
culturais. Esses elementos atuam como condicionantes para o olhar 
e possuem a capacidade de alterar a compreensão das imagens de 
acordo com cada situação e com cada observador. Esse modo de 
compreender a relação entre imagem, sujeito e entorno ainda difere 
da noção de “propriedade relacional” citada por Bourriaud (2009). 
Quando afirma-se que o contexto psíquico e social oferece limites 
e condicionamentos para o entendimento das imagens percebe-se 
esses fatores como dados externos à criação visual, que vão interferir 
na relação entre observador e objeto observado em um momento 
posterior à elaboração da imagem (Ribeiro, 2016, p. 2119).

Capacidade de relação e aprendizado são gerados por habilidades 
cognitivas, repertório e entendimento do cliente. Para que haja a com-
preensão correta da mensagem é fundamental que o cliente domine o 
repertório daquele contexto ou que a mensagem seja tão clara a ponto 
de tornar imediato o entendimento da relação com o objeto, ação ou 
ideia (Formiga, 2012).

Devemos ressaltar que a compreensão das mensagens visuais é 
algo que se desenvolve com o tempo e a experiência do contato com os 
conteúdos o que se torna, portanto, um processo associativo de caráter 
relacional. Este processo é capaz de acionar recursos sociais, culturais 
e pessoais em função da atribuição de sentido para mensagem (Ribeiro, 
2016).

É necessário que se tenha conhecimento das características analisa-
das e das regras dos objetos e relações representadas e mostradas pelo 
arquiteto, o que lhe permite explicar, e após isso interferir, no mundo 
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projetual. A interferência crítica deve determinar apenas se uma proposta 
é ou não coerente (Mitchell, 2008).

5 Conclusão

Este estudo teórico teve como propósito investigar a relação entre 
arquiteto e cliente, do ponto de vista da comunicação, com foco no 
uso da comunicação não-verbal para seus fins. Assim, a informação 
trocada entre ambos e as interfaces digitais utilizadas para o processo 
de projeto arquitetônico, são componentes essenciais do processo de 
comunicação estabelecido neste contexto para que haja a compreensão 
e o entendimento das mensagens emitidas pelo arquiteto ao seu cliente.

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 com 
o real, provocando confusão entre a imagem e o representado, ou caso 
tenha ausência de semelhança, causando uma inútil ilegibilidade. Logo, 
a principal característica desta imagem deve ser a de imitar com tanta 
perfeição o representado ao ponto de poderem se tornar virtuais junta-
mente com a ilusão da própria realidade, sem, todavia, o serem (Joly, 
2007).

É importante ressaltar ainda que, com a introdução da virtualiza-
ção e digitalização do processo de projeto, as formas de representação 
anteriores, como o desenho a mão, não caíram em desuso. Ao contrá-
rio disto, estes outros meios de representação tornaram-se formas de 
acrescentar maior quantidade de detalhamento e transposição de ideias. 
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Isto se dá principalmente pelo fato de que uma forma é existente de 
evolução da outra.

As partes deste trabalho, todo o conteúdo (os textos e as imagens), 
foram retiradas e utilizadas do capítulo teórico inicial da dissertação 
de mestrado previamente finalizada, já defendida e aprovada (em refe-
rência – Fakhoury, 2018).

Referências

Dimbleby, R. & Burton, G. (1990). Mais do que palavras: uma introdução 
à teoria da comunicação. São Paulo: Summus. 

Dondis, D. A. (1997). A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins 
Fontes.

Fakhoury, R. S. (2018). A aplicação das imagens tridimensionais 
digitais como meio de comunicação visual entre arquiteto e cliente 
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação (FAAC), Universidade Estadual Paulista - UNESP, 
Bauru, SP, Brasil.

Flusser, V. (2007). O mundo codificado: por uma filosofia do design e 
da comunicação. São Paulo: Cosac Naify.

Formiga, E. (2012). Símbolos gráficos: métodos de avaliação de 
compreensão. São Paulo: Blucher.

Joly, M. (2007). Introdução à análise da imagem. Lisboa: Ed. 70.



83

Lévy, P. (1993). As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento 
na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 34.

Malard, M. L. (2005). Alguns problemas de projeto ou de ensino de 
arquitetura. In M. L. Malard (Org.), Cinco Textos sobre Arquitetura 
(pp. 79-114). Belo Horizonte: Editora UFMG.

Mitchell, W. J. (2008). A lógica da arquitetura: projeto, computação e 
cognição. Campinas: Unicamp.

Norouzi, N., Shabak, M., Embi, M. R. Bin, & Khan, T. H. (2015). The 
architect, the client and effective communication in architectural 
design practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 172, 
635-642. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.413

Pallasmaa, J., Holl, S., & Perez-Gomez, A. (1994). An architecture of the 
seven senses: Architecture and Urbanism Question of Perception.. 
Tokyo: a+u Publishing Co.

Pallasmaa, J. (2013). A imagem corporificada: imaginação e imaginário 
na arquitetura. Porto Alegre: Bookman, 2013.

Piazzalunga, R. (2005). A Virtualização da arquitetura. Campinas: 
Papirus.

Ribeiro, J. P. (2016). O pensamento projetual como campo relacional: 
técnica, composição visual e linguagem em relações contextuais. 
12º P&D Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Design [Blucher Design Proceedings, 9(2), 2111-2122], Belo 
Horizonte, MG, Brasil, 12. doi: 10.5151/despro-ped2016-0180



84

Rivera, F. J. L. (2016). Sobre la representación y comunicación de las 
ideas. Fotógrafías e imágenes. ZARCH: Journal of interdisciplinary 
studies in Architecture and Urbanism, (6), 56-69.

Rozestraten, A. S. (2006). O desenho, a modelagem e o diálogo. Vitruvius, 
Arquitextos, 7(078.06). Recuperado de http://www.vitruvius.com.
br/revistas/read/arquitextos/07.078/299

Santaella, L. (2003). Da cultura das mídias à cibercultura: o advento 
do pós-humano. Revista FAMECOS: tecnologias do imaginário, 
1(22), 23-32.

Santaella, L. (2015). Uma imagem é uma imagem, uma imagem, uma 
imagem... Tríade: comunicação, cultura e mídia, Sorocaba, SP, 
3(5), 10-19. 

Santaella, L.; Noth, W. (2015). Imagem: cognição, semiótica, mídia. 
São Paulo: Iluminuras. 

Santana, L. F. (2008). Projeto e comunicação: estudo das representações 
no contexto do projeto de arquitetura. (Dissertação de Mestrado). 
Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 

Sasada, T. (1995). Computer Graphics as a Communication Medium in 
the Design Process. Proceedings of the 6th International Conference 
on CAAD Futures, Singapore, 6. 

Suárez, E. S. & Labory, E. G. (2017). Paradigma gráfico para la 
arquitectura actual. EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 22(30), 
42-51. 



85

Wong, W. (2010). Princípios de forma e desenho (2a ed.). São Paulo: 
WMF Martins Fontes.



86

O “Eu” na Narrativa de Sophie Calle: Embates 
entre Tradição e Ruptura

Cristina Susigan1

Considerações Iniciais

Memória. Palavra que por si só carrega um conceito volátil. Do latim 
memoria, nos remete a rememorar; recordar; relembrar o passado. No 
sentido desta comunicação, tendo como ponto de análise o roubado de 
obras de arte do Isabella Stewart Gardner Museum e a reconfiguração 
fotográfica de Sophie Calle, iremos relembrar a imagem de Memória 
estabelecida por Cesare Ripa (Paris, 1643 [Pagina: I, 107 (XCVI)]) 
em sua Iconologia, que se identifica com a figura de Mnemosine (a 
Musa da Memória) e de sua filha Polimnia, que simboliza a “memória 
persistente” (grifo da autora). Segundo Frances Amelia Yates, define 
memória de uma forma poética: “A memória está na sala dos tesouros de 
todas as coisas” (Yates, 2007, p. 25) e voltando ao campo das imagens, 
imagens que estão carregadas de memórias, Martine Joly nos diz que:

(...) compreender também é um prazer, (...) a análise da imagem 
preenche funções diferentes e tão variadas como proporcionar pra-

1. Doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

 Faculdade Santa Marcelina, Brasil
 E-mail: csusigan@gmail.com 
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zer ao observador, aumentar seus conhecimentos, instruir, permitir 
a leitura ou conceber mais eficazmente mensagens visuais (Joly, 
2002, p. 111). 

Afinal estas imagens são testemunhos visuais aos quais deve-se 
prestar toda a atenção. São fontes visuais que podem ser utilizadas 
como um documento histórico, segundo Louis Marin, devido “(...) o 
ser da imagem, numa palavra, é a sua força” (Marin,1998, p. 65). A 
memória das imagens produz traços de identificação e de identidade 
que ajudam a compreender sintomas de nostalgia, e portanto, para este 
estudo, recorreremos ao conceito de trans-memória, cunhado por Vitor 
Serrão, aplicado ao estudo das imagens artísticas, no qual: 

(...) tendo em vista o entendimento de que a obra de arte, mais que 
um testemunho trans-contextual apto a formas novos públicos cada 
vez que é alvo de um novo acto de fruição, é também um laboratório 
de memórias acumuladas (grifo do autor), que sobrevivem e per-
duram, seja nas franjas do subconsciente, seja na prática da criação 
e da re-criação dos artistas. (Serrão, 2007,p. 11). 

Serrão em seu conceito nos remete diretamente ao conceito de ima-
gem sobrevivente (Nachleben) de Aby Warburg, com a sua circularidade. 
Segundo esta acepção warburguiana, que é encarada nos termos de uma 
memória de imagens que regressam constantemente como sintomas, 
apelando a uma psicologia histórica da expressão humana, a cultura seria 
um processo de sobrevivência – de Nachleben – isto é, de transmissão, 
recepção e polarização.

Como vimos Aby Warburg (1866-1929), acreditava na permanência 
de certos valores expressivos, capazes de sobreviverem e superarem os 
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seus referentes histórico-cronológicos, onde se funda parte integrante 
dos princípios que dão origem ao sistema de construção de história, 
uma espécie de vida póstuma das imagens, que permite reconhecer as 
fórmulas expressivas do passado nas formas imagéticas do presente 
através de uma vida em movimento inscrita na memória da humanida-
de, que ecoa complexas relações que perturbam ainda como fantasmas, 
como propõe Didi-Huberman (2012).

Na concepção warburguiana de história, é precisamente por isto 
que o passado não estará nunca concluído e emergirá, ainda que invo-
luntariamente, nas realizações do presente. Neste sentido, foi enquanto 
estruturas sintomáticas que Didi-Huberman (2012) definiu as Nachleben. 
Estas existem no pensamento de Warburg enquanto imagens simbólicas 
que, na relação que promovem entre o passado e o presente, quebram o 
continuum da história, pelo menos da história contada de forma evolutiva 
ou sequencial. A História da Arte, segundo esta acepção warburguiana, 
é encarada nos termos de uma memória de imagens que regressam 
constantemente como sintomas, apelando a uma psicologia histórica 
da expressão humana. Segundo Warburg, a cultura seria um processo 
de sobrevivência – de Nachleben – isto é, de transmissão, recepção e 
polarização.

As Nachleben são, assim, um estudo intensivo daquilo que permanece 
e sobrevive desta relação temporal e não do que já passou, sendo que 
esta vida póstuma, dotada de movimento, se estabelece numa ideia de 
fluxo, de ondas mnésicas do tempo que nos levam até ao surgimento de 
uma hipótese – a iconologia dos intervalos assente numa lei de boa vizi-
nhança – sem a qual não seria possível reconhecer a vida em movimento 
inscrita na história dos fantasmas para adultos (Didi-Huberman, 2013).
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Sophie Calle: Last Seen e What Do You See ?

Sophie Calle (1953-) nasceu na França e é uma artista e escritora 
que não pode ser facilmente categorizada. A curadora de arte Christine 
Macel observa que a obra de Calle tem sido “desprezada”, “incompre-
endida” e até mesmo “temida” (Macel & Calle, 2003). Talvez isso possa 
ser devido ao entrecruzamento entre as várias linguagens artísticas: 
literatura, performance, fotografia, não se firmando em um gênero, seu 
trabalho tem um lugar único na História da Arte. O trabalho de Calle 
tem influências de Grupo Oulipo, um movimento literário francês da 
década de 1960; uma forma de auto-ficção, onde o artista se posiciona 
como autor e narrador. 

Calle é uma artista cujo trabalho pode ser classifcado como concei-
tual, segundo a defnição de Sol LeWitt:

Na arte conceitual, a ideia ou o conceito é o aspecto mais importante 
do trabalho. Quando um artista usa uma forma conceitual de arte, 
isso significa que todo o planejamento e decisões foram tomadas 
de antemão, e a execução é o culminar de um processo. A idéia se 
torna o ponto central que faz a arte. (LeWitt, 1967, par. 2)

Conhecida pelas obras que exploram as relações pessoais da artista 
com os objetos do seu fazer artístico, a forma pela qual Calle apresenta 
as narrativas segue esse modo conceitual de realização de ideias. A ar-
tista tem uma idéia para uma experiência ou uma ação e, em seguida, 
desempenha de acordo com o plano. Seus primeiros projetos eram uma 
forma de se reconectar com Paris – cidade que deixou durante sete anos. 
Atualmente vivendo e trabalhando na cidade, continua explorando temas 
de intimidade, dor, perda, morte, identidade, e a conexão entre a artista 
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e seus sujeitos. Trabalhando através do meio fotográfico, filme e texto, 
seus projetos são controversos e envolvem a documentação completa 
da vida de seus sujeitos, como no seu trabalho intitulado Address Book 
(1983), em que a artista copiou o livro de endereço de um desconhe-
cido e o usou para investigar cada aspecto de sua vida. Baseada nessa 
informações ela fez fotos de atividades que o dono da agenda gostava 
de fazer. Assim, foram publicados 28 artigos que contavam a vida deste 
desconhecido, mas o desconhecido não gostou e processou a artista.

Figura 1. Last Seen… (Vermeer, The Concert)105, 1991 de Sophie Calle. Coleção 
The Bohen Foundation, New York, MoMa.
Técnica: Ektachrome impressão e texto: texto (88 x 77,9 cm) e impressão: 169,5 x 
129,2 cm 

Em 1990, durante a exposição de um dos trabalhos de Calle no 
Instituto de Arte Contemporânea de Boston, Calle foi entrevistada para 
um artigo da Parkett Revist por Sheena Wagstaff. A pedido de Calle, a 
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entrevista ocorreu no Gardner, em frente à pintura de Johannes Vermeer, 
O Concerto (1658-60), uma das pinturas favoritas da artista. Mais tarde, 
em março, a pintura se tornou uma das treze obras roubadas do Museu. 
Wagstaff, posteriormente, brincou, sugerindo que talvez Calle fosse 
responsável pelo roubo. Essa sugestão estimulou Calle a considerar a 
criação de um projeto focado nas obras roubadas do Gardner (Figuras 
1 e 2).

Figura 2. O Concerto, 1658-60 de Johannes Vermmer. Isabella Stewart Gardners 
Museum (roubada em 1990) 
Técnica: Óleo sobre tela: 72,5 cm x 64,7 cm

A título de contextualização, para uma compreesão do fator dispa-
rador do fazer artístico de Calle, julgamos relevante relatar o roubo e 
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sua importância neste contexto específico. Em 18 de março de 1990, um 
dos roubos de arte mais audaciosos de todos os tempos teve lugar no 
Isabella Stewart Gardner Museum, em Boston. Dois homens vestidos 
com uniformes policiais roubaram cinco desenhos de Degas (La Sortie 
de Pesage, Cortege aux Environs de Florence, Program for an artistic 
soiree (1), Program for an artistic soiree (2), Three Mounted Jockeys), um 
vaso chinês, uma águia napoleônica e três pinturas de Rembrandt (A Lady 
and Getleman in Black, The Storm on the Sea of Galilee Self-Portrait), 
um Govaert Flinck (Landscape with Obelisk), um Manet (Chez Tortoni) 
e um Johannes Vermeer (The Concert) - o quadro onde a entrevista com 
Calle havia sido realizada em janeiro do mesmo ano. A curadora do 
Museu, Pieranna Cavalchini declarou, que era como se a instituição: 
“(…) tivesse sido estuprada e devastada” (Harris, 2013).

Um ano após o crime e com o apoio da instituição, Calle cria Last Seen 
... (1991), baseado em um trabalho anterior, Ghosts (1989), que abor-
dava os espaços vazios devido ao empréstimos de obras de artes para 
outros museus. O projeto Last Seen… foi uma resposta ao roubo, tanto 
de uma forma poética quanto provocativa, deslocando a idéia do roubo, 
que parte de uma perda e tristeza, para um projeto criativo e de vida.

Através de uma série de fotografias e textos elaborados, Calle re-
faz uma lembrança poética do famoso crime, usando a ausência como 
ponto motivador e disparador para a sua obra. Num roteiro imaginário 
construído através de entrevistas com curadores, guardas e outros fun-
cionários, pedindo-lhes para descrever as obras ausentes, usou o texto 
das entrevistas e as imagens fotográficas para criar uma meditação 
visual sobre ausência e memória, bem como a reflexão sobre o poder 
emocional que as obras de arte mantêm em seus espectadores. Os vários 
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elementos do trabalho são colocados ao lado um do outro para criar 
uma justaposição. A justaposição entre estes objetos é onde a obra de 
Calle se conecta.

Nesse percurso, a artista através de suas entrevistas coletou testemu-
nhos diversificados, onde o funcionário da limpeza não irá descrever a 
obra da mesma maneira que o curador, que será diferente da descrição 
do restaurador; cada um teve um contato diverso com a obra, havendo 
um abordagem própria através de sua memória visual. Segundo a artista, 
cada profissional falou das obras roubadas usando suas próprias pala-
vras: “O homem que transportava as obras do seu peso, o restaurador 
da sua fragilidade” (Harris, 2013). 

O que parece banal, sem qualquer contexto, agora surge como trocas 
de experiências entre várias pessoas, trocas de memórias que o espectador 
não tem. Desta forma, Calle faz sequências de uma imagem narrativa 
dos funcionários do museu. Texto e fotografia, quando combinados, 
impõem significado uns sobre os outros. 

Através do teoria de Aby Warburg e sua Nachleben, que Didi-Huberman 
nos trará como sobrevivência das imagens, Calle faz uma aproximação 
das duas obras: a primeira, não mais visível no museu – apesar de Isa-
bella Gardner ter mantido as galerias da mesma maneira que estavam 
antes do roubo, mantendo assim a sensação de perda permanente, um 
elemento vazio no espaço museológico – a de Vermeer e o ensaio fo-
tográfico de Calle, ocultando a imagem que ali deveria estar agregada 
com textos da memória daquela imagem. 

É, pois, a partir da compreensão deste fluxo expressivo móvel, assente 
na lógica de associação livre – sem ser, contudo, fruto do acaso – que 
Warburg propõe um novo entendimento para o discurso da história e, 
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mais amplamente, para o papel fundamental que os mecanismos da 
memória têm nesta operação (de assimilação histórica) enquanto gera-
dores de conflitos e, portanto, de novos sentidos nas obras. O intervalo 
gera (e gere) a sobrevivência de certos valores expressivos das imagens 
e pensa-as a partir da multiplicidade, na sua relação de encadeamento 
com outras imagens, cuja reunião num enquadramento particular pro-
duz novos sentidos, que estariam ausentes numa qualquer observação 
isolada das mesmas.

Se a iconologia do intervalo warburguiana gera um espaço de so-
brevivência, podemos observar no projeto Last Seen... de Calle que 
diante do espaço vazio, o público responde através de uma memória 
subjacente, tentando buscar na ausência um sentido. No caso do nosso 
estudo, a obra de Vermeer, O Concerto, (Figura 3) foi recordada pelos 
entrevistados de forma diversa – temos que salientar que os dados cole-
tados no texto não possuem referência a pessoa que o proferiu, portanto 
não sabemos qual era o contato que esta pessoa tinha com a obra, se 
era direta ou indireta -, como, por exemplo: “Vejo um tecido preto, um 
pouco assustador. Ele diz que eu poderia colocar qualquer coisa que eu 
queria dentro do quadro, mas a escuridão parece estar lutando contra 
o meu desejo de imaginar algo lá dentro”. Ou: “ É uma imagem triste 
e nostálgica. Vejo texturas e nuances. Vejo este suave reflexo sobre o 
veludo. Vejo esta sombra escura para a direita, e esta linha muito pálida 
horizontal em todo o centro. Vejo essa pequena camada de poeira, es-
pecialmente na borda inferior esquerda. E, claro, porque o veludo é tão 
sobressalente e simples. Eu me foco no quadro, os contornos dourados 
de flores e as formas florais maiores, quase como girassóis, ao redor das 
bordas. O exterior é muito carregada e o interior é muito silencioso. E, 
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por qualquer motivo eu tenho essa sensação ligeira de que o quadro está 
olhando para mim.” E ainda: “Meu trabalho é trazê-lo de volta, então 
eu vejo o meu fracasso. Vejo esse vazio mesmo nos meus pesadelos. 
Há um carro, e, nele, uma pintura com um saco de plástico sobre ela. 
Eu levo o saco e não é o quadro que eu quero. Mas eu sei que um dia, 
no meio da noite, eu vou receber uma chamada telefônica: Vermeer 
está de volta.” (Calle, 2013). Estes testemunhos reverberam através de 
uma associação livre com o espaço vazio e o anterior; mesmo de forma 
subliminar, estas imagens sobrevivem no imaginário, construindo uma 
nova forma de se relacionar com a obra, mesmo estando ausente.

Figura 3. Last Seen... (The Concert), 1991, de Sophie Calle. Isabella Stewart Gardners 
Museum
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Figura 4. What Do You See? (Rembrant, A Lady and Gentleman in Black), 2013, de 
Sophie Calle. Isabella Stewart Gardners Museum

Em 2013, Pieranna Cavalchini convida Calle para expor Last Seen... 
no Gardner Museun. Mas algo havia mudado, os espaços antes vazios 
haviam sido preenchidos: quatro das molduras das pinturas roubadas 
em 1991, foram restauradas e reinstaladas na Dutch Room (Figura 4). 
Calle propõe uma nova abordagem e criou um novo corpo de trabalho, 
What do you see?. Mais uma vez, a artista entrevistou pessoas do Mu-
seu e incluiu os visitantes – não presentes no primeiro projeto -; desta 
vez, mais de vinte anos após o roubo, ela não mencionou as pinturas 
desaparecidas para os funcionários e visitantes, também não pediu que 
as pessoas descrevessem as pinturas. O foco do projeto havia mudado 
e a questão central também. Calle queria descobrir se as pessoas iriam 
entender que algo estava ausente ou se eles simplesmente iriam apenas 
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ver as molduras vazias, chamando a atenção para os tecidos da pare-
de. Em Last Seen..., a sensação de ausência era algo incerto - apenas 
algo estava faltando – em What do you see? a ausência foi totalmente 
emoldurada. 

Como bem observa Cavalchini, curadora de Arte Contemporânea 
do Isabella Stewart Gardner Museum:

Calle insere circunstâncias pessoais de sua própria vida em suas 
atividades artísticas, colocando-se em situações emocionais e psico-
lógicas desafiadoras, e instigando a participação de outros. (...) Ela 
criou obras que lidam com a perda da visão, perda através da morte, 
pessoas desaparecidas, identidades perdidas ou experiências que de-
vem ser recriadas a partir de lembranças. A ausência e memória são 
tópicos cruciais que percorrem todos os seus projetos. Um lembrete 
de quanto poder a arte e, trazer vida, energia e beleza para o que 
é, em essência, uma história interminável de perda. (Harris, 2013)

Trata-se de relacionar com a teoria de Nicolas Bourriaud, que iden-
tificamos como “estética relacional”, ou seja, “(...) o que os artistas 
compartilham é muito mais importante (...) o fato de operar num mesmo 
horizonte prático e teórico: a esfera das relações humanas” (Bourriaud, 
2009, p. 20). Quando Calle estabelece nestes projetos relações entre 
as pessoas e os objetos estéticos, será através do contexto social, da 
interação entre as pessoas, que a obra se estabelece. Na denominada 
estética relacional, as obras de arte promovem encontros intersubjeti-
vos, cuja construção se faz com a participação de uma coletividade e 
não numa esfera individual. Os trabalhos artísticos da artista francesa 
consiste na descrição de seus encontros com estranhos, seja através de 
entrevistas - como nos projetos Last Seen... ou What do you see? -, ou 
em anteriores, quando se empregou como camareira em um hotel, ou 
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perguntou a um cego a definição de beleza, colaborando com as pessoas 
que ia conhecendo, onde o mais importante não é o convívio, mas o 
produto desse convívio, que desencadeia um reflexo do comportamento 
coletivo. Esta teoria relacionada com a noção de Nachleben de Warburg, 
faz-nos refletir que a memória é o alicerce que une espectador e obra 
de arte; quando uma imagem sobrevive no tempo, mesmo ao perder o 
referencial físico, a fruição pode ser construída através de uma interação, 
um processo estético de relação com o passado.

Considerações Finais

Dada a infiabilidade da memória humana, quando misturada com 
a ambiguidade inerente relacionada chamada a “arte culta” (grifo da 
autora), não é de se surpreender, que haja diferenças de opinião sobre 
assuntos subjetivos, como a beleza. O que faz com que estas obras - 
totalmente dignas das originais - é a maneira como os textos trabalham 
na imaginação do leitor, na ausência de qualquer imagem. Considerando 
que uma pintura pode ser apenas bidimensional, o ataque de informações 
contraditórias torna essas obras tão multifacetadas quanto as pessoas 
que as viram. Eles brilham com irresolução.

Todas as obras de arte estão aptas a criar o seu próprio tempo e assim 
projetar sua dimensão imagética, onde uma imagem do passado que é 
retirada de seu espaço, criando um espaço de ausência, pode ser dotada 
de um olhar contemporâneo, sendo trazida através da “sobrevivência” 
para a nossa contemporaneidade, com novas significações e relações 
com novos espectadores. Neste projetos, Sophie Calle joga com o 
conceito de “fantasmas” (grifo da autora), segundo Didi-Huberman 
(2013); os fantasmas das obras ausentes que nos assombram vindas 
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do passado, para projetar sua sobrevivência no presente e sugerir uma 
reconfiguração no futuro, que pode ser de impermanência ou de retorno 
aos espaços vazios.

Dentro do contexto warburguiano, a oposição entre as formas de 
representação, imagem e signo, irá permear a condução que o mesmo 
fará ao analisar a Nachleben, ou como Catarina Coelho bem traduz, “a 
sobrevivência das formas” (Coelho, 2012, p. 99), não com o intuito de 
avaliar as formas do passado que perduram intatas durante este proces-
so, mas sim analisar as formas que foram apropriadas e reapreciadas, 
reavaliadas, relidas pela artista que sobre elas criam o seu fazer artístico 
e as transformam.
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transformações culturais em diferentes setores da vida humana. Nesse 
cenário, em que as novas mídias se entrelaçam e passam por constantes 
inovações tecnológicas, o smartphone é o protagonista, pois potencializa 
a produção e divulgação de conteúdos imagéticos e coloca o amador 
do lado do profissional. Nessa nova ecologia imagética, se destaca a 
população jovem, nascida, em sua maioria, no contexto digital, tendo 
como características a autoaprendizagem, polivalência e curiosidade 
para desbravar novas ferramentas digitais. Seguindo essa perspectiva, 
o presente estudo reflete sobre a cultura da imagem digital, com um 

1. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

 Bolsista de Apoio Técnico a Pesquisa do CNPq - Nível 2A. 
 E-mail: carol.falandes@gmail.com.
2. Pós-Doutor pelo Department of Radio-TV-Film da The University of Texas at 

Austin, EUA e pelo Departamento de Informação e Cultura da ECA-USP. 
 Professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

(PPGCOM), Educação (PPGE) e na Graduação em Comunicação Social na 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

 E-mail: aangeluci@uscs.edu.br.



102

olhar para os modos de fruição dos jovens em relação as narrativas em 
360 graus, que têm conquistado espaço nos meios de comunicação, de 
modo geral, mesmo que ainda timidamente.

Popularizada pelos jogos a partir da chegada dos computadores, a 
realidade virtual (RV) traduz o desejo de imersão que o homem carrega 
ao longo da história. Experiências nesse sentido não são novas (Machado, 
2007) e foram submetidas à mídia existente em cada época (Grau, 2003), 
uma vez que a imagem sempre acompanhou os processos comunicativos 
humanos (Justo, 2009). Na atualidade, com a democratização das novas 
tecnologias, reaparece com novas estratégias, seus usos e apropriações 
foram estendidos para diferentes campos, como o jornalístico e o edu-
cacional, trazendo um caráter inovador para estas áreas. 

Essa investigação segue os pressupostos da metodologia de levanta-
mento por amostragem, com coleta on-line de dados quantitativos sobre 
usos e apropriações das imagens digitais por jovens de Arica, no Chile. 
Foram considerados respondentes com idades entre 15 e 24 anos, faixa 
etária para definir “jovens” estabelecida pelo Fundo Internacional de 
Emergência para a Infância das Nações Unidas (UNICEF) (2017). O 
Formulário Google foi distribuído para estudantes de duas instituições 
públicas de ensino da região em outubro de 2018, apurando-se o total 
de 19 respostas. De forma complementar, para uma análise qualitativa, 
foram feitas seis entrevistas semiestruturadas, face-a-face, com jovens 
do mesmo perfil etário, encontrados em distintos pontos da cidade. Os 
depoimentos foram filmados por uma câmera 360 graus, o que torna essa 
pesquisa inovadora, ainda por conta da aplicação de uma experiência 
imersiva envolvendo um óculos de realidade virtual. Além de evidenciar 
o relacionamento de jovens com o modelo imagético em RV, interativo 
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e estereoscópico, a investigação científica traz à tona a importância da 
imagem no cotidiano da juventude, intensificada por conta da digita-
lização e, mais recentemente, com o boom das redes sociais virtuais. 
Tais coletas derivam da aplicação de um pré-teste que tanto valida as 
reflexões desse artigo como os instrumentos a serem utilizados em uma 
nova pesquisa, que será desenvolvida em um município brasileiro.

Esse estudo, de caráter teórico-prático, também é amparado pelo 
delineamento da pesquisa bibliográfica, tendo como referência traba-
lhos que abordam a cultura da imagem, as narrativas em 360 graus e a 
influência das tecnologias no cotidiano dos jovens. 

A Imagem no Novo Ecossistema Midiático

A relação do ser humano com as imagens remonta ao Período Pa-
leolítico, a partir da reprodução de cenas nas paredes das cavernas, 
utilizando-se técnicas com pedras, carvão, entre outros. Nessa fase, o 
homem começa a externar aquilo que está em sua mente, com algum 
objetivo, cuja representatividade ainda se discute (Baitello Júnior, 2007). 
Essas primeiras imagens produzidas marcam o início da trajetória ar-
tística dos indivíduos, às vezes copiando a natureza, trazendo-a para 
mais perto de si, e às vezes querendo dominá-la, criando coisas com 
pretensões de atingir uma perfeição superior (Fortes, 2018). Assim, a 
forma de se produzir e consumir conteúdos imagéticos depende das 
possibilidades tecnológicas e científicas disponíveis em cada época, 
como relata Fortes (2018, p. 5):

Enquanto no século XVIII, a ilustração pictórica é uma das únicas 
possibilidades de representação visual da natureza, quer seja com 
objetivos científicos ou artísticos, a introdução da fotografia no final 
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do século XIX e o posterior surgimento dos métodos eletrônicos de 
captação de imagens em meados do século XX geraram profundas 
alterações em nossa capacidade de representar e perceber o mundo 
visível.

As mídias, de modo geral, a exemplo do Cinema e Televisão, que 
em suas origens foram responsáveis pela implementação da cultura do 
audiovisual na vida das pessoas, têm se adaptado aos novos aparatos 
tecnológicos e demandas sociais para se manterem operantes dentro de 
um novo cenário comunicacional, caracterizado pela popularização da 
Internet, dos computadores, das câmeras digitais e, mais recentemente, 
dos smartphones. Estes dispositivos, que retratam claramente a conver-
gência midiática, dispõem de câmeras integradas e permitem o acesso 
a uma infinidade de recursos que potencializam a produção, edição e 
divulgação de imagens (estáticas e em movimento), hoje dominantes 
nas redes sociais virtuais, como Facebook, YouTube e Instagram. Ainda, 
possibilitam que a partir de um clique os conteúdos possam alcançar 
instantaneamente multidões em qualquer lugar do universo conectado, 
vencendo limitações de tempo e espaço e expandindo cada vez mais os 
mecanismos de interação. 

Logo, as mídias estão integradas naturalmente ao cotidiano da socie-
dade atual, que “respira” imagens e a cada dia torna-se mais dependente 
dos meios de comunicação, responsáveis por grandes transformações 
culturais e sociais. Esse processo de dependência, que pode ser de-
nominado midiatização, tem como principal característica apontada 
por Hjarvard (2012, p. 62) “uma expansão das oportunidades para a 
interação em espaços virtuais e uma diferenciação do que as pessoas 
percebem como sendo real”.
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Assim, a imagem, de simples desenho na caverna, transformou-se 
na protagonista das novas mídias e conquistou esse espaço, sobretudo, 
com a chegada da digitalização. Para Manovich (2001, p. 183), “as novas 
mídias mudaram o nosso conceito do que é uma imagem - porque elas 
transformaram um visualizador em um usuário ativo”. No entendimento 
de Fatorelli e Bruno (2006, p. 7), os processos e tecnologias de digi-
talização da imagem trouxeram “novos regimes estéticos, cognitivos, 
escópicos, subjetivos e maquínicos”. Já Hansen (2004, p. 9) pontua 
que “a digitalização exige reconsiderar a correlação entre o corpo do 
usuário e a imagem de uma maneira ainda mais profunda”. 

Diante da complexidade do ecossistema contemporâneo, em que uma 
dinâmica acelerada rege as transformações tecnológicas, a sociedade 
se encontra imersa em conteúdos imagéticos de múltiplas naturezas e 
está sempre à procura de experimentar novas práticas, o que exige das 
mídias uma constante busca de novas competências. Um campo aberto 
para inovações, algumas aceitas rapidamente e outras têm no futuro 
uma incógnita, como as imagens em 360 graus. 

Imagens em 360 Graus como uma Nova Estratégia Imersiva

Longe de ser um fenômeno totalmente atual, a ideia de RV vem 
de longo tempo, pelo menos do mundo clássico, e está no centro das 
relações do homem com as imagens. Sua base origina-se das práticas 
artísticas que, em sua história, passaram por rupturas e descontinuidades. 
Experiências com imagens imersivas são observadas desde os afrescos 
na Antiguidade, em espaços ilusionistas do Renascimento e do Barroco, 
até os Panoramas criados nos séculos XVIII e XIX, chegando ao cinema 
imersivo do século XX (Grau, 2003).
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Sobre os Panoramas, Parente (2007) explica que se caracterizavam 
por colocar o espectador na parte central de um ambiente circular rodeado 
por uma pintura mural, para que este imergisse no universo construído. 
A evolução desse dispositivo imagético se deu a partir da substituição da 
pintura mural por imagens projetadas. Em 1900, na Exposição Universal 
de Paris, surge o Mareorama, instalação que simulava um transatlântico 
em uma viagem por diversos mares, e o Photorama, formado de rotundas 
panorâmicas e sistema de projeção de fotografias em 360 graus, com 
imagens do mundo inteiro. A imersão trazida por estes sistemas fazem 
do Panorama o ponto de partida para o cinema imersivo, constituído 
de dispositivos como Cinerama e Sensorama. 

Relativamente ao Cinerama, trata-se de um cinema panorâmico, 
desenvolvido por Fred Waller em 1938, com três projetores síncronos 
que refletiam em uma grande e curvada tela, além de apresentar som 
estéreo envolvente. Já o Sensorama corresponde a uma pequena cabine, 
inventada em 1955 pelo cineasta Morton Heilig, que permitia ao espec-
tador ter a sensação de dirigir uma moto no bairro do Brooklyn, a partir 
de visão panorâmica e outros efeitos (Parente, 2007). As experiências 
imersivas não pararam por aí. Na década de 1960, Ivan Sutherland 
desenvolveu o primeiro óculos de realidade virtual (Tori, Hounsell, & 
Kirner, 2018) e nos anos 1980, a chegada dos computadores faz crescer 
o campo e o alcance da realidade virtual e aumentada, além de diver-
sificar as empresas produtoras dessas tecnologias, antes concentradas 
a grandes corporações (Pasé & Rocha, 2018). 

Limitada às áreas da computação e dos games por alguns anos, a 
realidade virtual renovou-se com a chegada de duas tecnologias: câme-
ras que permitem tirar fotos e gravar vídeos em 360 graus e a evolução 
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dos headsets, dispositivos especiais para visualização dessas imagens 
(Costa & Brasil, 2017). Para Molina e Gosciola (2018), o óculos de 
realidade virtual vai ampliar a experiência participativa da tecnologia 
360º para uma forma de imersão. Nesse contexto, observa-se atual-
mente um movimento para chamar à atenção sobre o uso de óculos de 
realidade virtual, a exemplo de projetos midiáticos que incentivam essa 
prática (Google Cardboard); de fabricantes que criam mais alternativas 
com preços acessíveis, tanto para os headsets, como para as câmeras 
360º; dos espaços virtuais que dispõem de conteúdos imersivos, e de 
redes sociais on-line, em que os usuários podem divulgar suas produ-
ções. Paralelamente, as múltiplas telas, em seus diversos tamanhos e 
potencialidades, também estão ao alcance de uma grande parcela da 
população, com destaque para os smartphones, que, acoplados a alguns 
modelos de óculos, servem como tela para visualização estereoscópica 
dos conteúdos. 

Uma reflexão sobre o atual mercado de RV pode ser feita a partir da 
pesquisa A 360 View of Immersive Technology, realizada nos Estados 
Unidos pela SuperData Research (2017), que indica o game como a 
modalidade de realidade virtual mais consumida. O estudo destaca que 
37% dos usuários de RV são homens, com idades entre 18 e 34 anos. Na 
sequência, com 26%, estão as mulheres dessa mesma faixa etária. No 
entanto, a pesquisa expõe que a população entre 18 e 24 anos, corres-
pondente a geração millennials, tem no sexo masculino a preferência por 
jogos, sobretudo com o uso do PlayStation VR, enquanto a população 
feminina com esta idade caracteriza-se pela busca de conteúdos sobre 
suas celebridades favoritas. Apesar de evidenciar que o maior consumo 
de realidade virtual ainda vem dos games, o estudo projeta o cresci-
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mento de outros conteúdos da mídia de entretenimento, a exemplo de 
mídias sociais e vídeos, o que tende a nivelar o consumo e o mercado 
no decorrer dos próximos anos. 

Dessa forma, as novas tecnologias, com seus diferentes recursos, 
estão sempre renovando o desejo de imersão e criando novas alterna-
tivas. Segundo Cirino (2014, par. 9), “trabalham no sentido de tragar o 
espectador para uma realidade paralela, de estímulos que não pertençam 
à sua realidade cotidiana”. Sobre o que se procura em uma experiência 
imersiva, Murray (2003, p. 102) relata:

a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente 
estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda 
a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. Gostamos de 
sair de nosso mundo familiar, do sentido de vigilância que advém 
de estarmos nesse lugar novo, o do deleite que é aprendermos e nos 
movimentar dentro dele.

Assim, no contemporâneo convergente, as novas mídias dispõem 
de um universo de possibilidades para que a realidade virtual ocupe um 
lugar de maior destaque, promovendo a realização do desejo histórico 
de imersão do homem na imagem, busca contínua, mas ainda restrita 
a parcelas específicas da população. Em face da importância incontes-
tável das visualidades na vida das pessoas, será que a realidade virtual 
e o modelo de imagem em 360 graus vão ser consolidados nessa nova 
realidade e tornar-se-ão essenciais em setores como jornalismo, saúde e 
educação? Ainda, alcançarão de forma acentuada os jovens, população 
que tem maior tendência de consumir e produzir conteúdos imagéticos?
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Os Jovens e as Imagens nas Redes Sociais Virtuais

Um retrato da população jovem no atual cenário midiático mostra 
uma quase absoluta dependência das novas mídias e a eleição da imagem 
como a linguagem principal utilizada em suas práticas comunicativas. 
Os espaços virtuais são os ambientes em que as novas gerações podem 
acessar todo tipo de conteúdo e se relacionar com seus pares. Segundo 
Campos (2011, p. 2), a produção e compartilhamento de imagens estão no 
centro das atividades comunicacionais de muitos jovens, que, por meio 
destas, criam identidades e refletem seu universo, “as tecnologias digi-
tais e visuais tornam-se extensões físicas e simbólicas através das quais 
o mundo cotidiano dos jovens na metrópole é entendido e encenado”. 

As facilidades de acesso às tecnologias digitais, decorrentes da 
democratização da Internet e redução do custo de equipamentos ele-
trônicos, principalmente dos smartphones, provocaram uma corrida a 
estes aparelhos, que se transformaram na peça fundamental para aden-
trar às redes sociais virtuais, em muitos casos, sem controle do tempo 
de sua utilização. A influência desses dispositivos no comportamento 
social vem sendo amplamente debatida na literatura, a exemplo da 
pesquisa IBOPE Conecta, divulgada pelo IBOPE Inteligência (2019), 
que revela que 52% dos internautas brasileiros não conseguem ficar 
sem o smartphone por um dia inteiro, 30% deles afirmam conseguir 
ficar por mais de um dia e 18% conseguem ficar 24 horas. Outro dado 
a se destacar refere-se a 15% dos entrevistados que não ficam momento 
algum sem o smartphone. Em resumo, esse estudo aponta que mais da 
metade dos respondentes não dispensam o smartphone nem por um dia.
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Como mostra a pesquisa citada, os telefones inteligentes estão 
totalmente integrados ao cotidiano das pessoas. Relativamente ao uso 
desses aparelhos pelos jovens, pode-se apontar os registros imagéticos 
de situações particulares, como festas de aniversário, momentos de lazer, 
entre outras atividades, divulgadas na Web com o objetivo de ganhar 
curtidas, comentários e compartilhamentos, em espaços como Facebook, 
Instagram e YouTube, além de enviar e receber imagens também em 
aplicativos como WhatsApp. Vale ressaltar que esses novos produtores 
de imagem são, de modo geral, amadores, que têm a intenção de alcançar 
um público-alvo íntimo, amigos e conhecidos, ou mais estendido, com 
vistas a viralização de seus materiais.

Nessa perspectiva, ao se interpretar o resultado de outro levantamento 
nacional, que abrange a criação e uso de imagens digitais, confirma-se a 
hipótese de que a população jovem é a maior produtora e consumidora 
de conteúdos imagéticos. A Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de 
Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros (TIC Domicílios 
2017), publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) 
(2018), mostra que a criação de fotos pelo celular foi feita principal-
mente pelos jovens: 93% por aqueles com ensino superior e 91% com 
idade entre 16 e 24 anos. Com relação aos vídeos mais assistidos pelos 
brasileiros, 47% optaram pelos disponibilizados em plataformas como 
YouTube, Facebook e WhatsApp, sendo que quanto menor era a idade 
do respondente, maior sua atividade nesses espaços. 

A necessidade de estar presente nas redes sociais virtuais evidencia 
que na contemporaneidade vive-se uma cultura da imagem, protagonizada 
pela juventude, geração mediada pelas visualidades hoje disponíveis 
em diferentes espaços virtuais, que pautam seus modos de agir e de se 
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relacionar. Para Welschinger (2018, p. 237), com os recursos possibi-
litados pelas novas tecnologias, os valores perseguidos e alcançados 
pelos jovens são “ser visível, autêntico e estar atualizado”. Ao se negar 
a importância subjetiva dessas categorias, “não lhes permitiria ver mais 
do que o efeito da dominação simbólica; legitimidade cultural, ou a 
cooptação das grandes indústrias culturais dos grandes monopólios da 
Web como o FB”. Daí a validade de se investigar o comportamento 
juvenil nessas redes, verificando-se preferências, hábitos e usos e apro-
priações que têm feito das imagens digitais, para que se possa refletir 
na academia literacias mais alinhadas com o atual cenário midiático. 

Resultados e Discussões

Este estudo foi conduzido como um pré-teste que irá medir os ins-
trumentos de uma pesquisa a ser desenvolvida posteriormente. Tanto 
o levantamento de dados quantitativos, com utilização de Formulário 
Google, com 19 perguntas e 19 respondentes, quanto a coleta qualitativa, 
feita a partir de seis entrevistas face-a-face, foram realizadas em Arica, 
no Chile, por conveniência3. Esta região, localizada no extremo norte 
chileno, tem 226.068 habitantes, segundo o Censo 2017, divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2018), sendo conhecida por 
sua tradição universitária, atividades portuárias e riquezas arqueológica 
e antropológica. 

3. A escolha desta região para o pré-teste deve-se a participação da autora no projeto 
“Colaboración Internacional para el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre 
Educativa en Chile”, fomentado pela Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), que possibilitou a viagem. 
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Sobre a acessibilidade de Internet na região, a IX Enquete de Acesso 
e Usos de Internet, divulgada pela Subsecretaria de Telecomunicações 
do Governo do Chile (2017), aponta que 83,0% dos respondentes re-
presentantes da Região XV (Arica e Parinacota) afirmam ter acesso à 
Internet. Por outro lado, quando se consideram os respondentes por tipo 
de grupo familiar, envolvendo todas as regiões chilenas, observa-se uma 
lacuna. Em lares com crianças e jovens em idade de estudos (5 a 24 
anos), o acesso chega a 94%, porém, em lares formados por pessoas de 
65 anos ou mais, alcança 54,6%. Com relação ao uso de smartphones, 
a pesquisa mostra resultado representativo de todo o país, ou seja, em 
2017, 95,1% dos chilenos utilizaram telefones móveis ou smartphones 
para acessar à Internet. Após esse breve retrato sobre o lócus desta 
investigação, seguem os resultados.

Análise dos Dados Quantitativos

A estrutura das 19 perguntas apresentadas no Formulário Goo-
gle alternou-se, de acordo com as especificações da ferramenta, entre 
perguntas de múltipla escolha, resposta curta, escala linear, grade de 
múltipla escolha e caixas de seleção. No que se refere ao perfil dos 19 
participantes, 11 eram do sexo masculino e 8 do feminino. Relativamente 
ao nível de escolaridade, 52,6% (10 respondentes) tinham ensino supe-
rior completo, 36,8% (7) superior incompleto, 5,3% (1) ensino médio 
completo e 5,3% (1) médio incompleto. Dessa forma, nota-se que os 
mais disponíveis para responder a pesquisa foram os estudantes de nível 
superior. Quanto ao convívio domiciliar, 52,6% (10) disseram morar 
com os pais, 36,8% (7) com a família e 10,5% (2) afirmaram morar 
sozinhos. Referente ao lugar de nascimento, 68,4% (13) nasceram em 
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Arica, 26,3% (5) em outras regiões do Chile e 5,3% (1) em outro país. 
Questionados sobre o motivo de estar em Arica, 73,7% (14) disseram 
que moram lá, 21,1% (4) estudam lá e 5,3% (1) trabalha lá.

Para medir o tempo que esses jovens ficam conectados na Internet e 
os equipamentos utilizados, smartphones ou computadores/notebooks, 
foram feitas quatro perguntas. A primeira refere-se à quantidade de horas 
por dia de acesso à Internet por smartphone de segunda a sexta, apuran-
do-se uma média de 10 horas por dia. Porém, analisando as respostas, 
observou-se algumas disparidades de opiniões, por exemplo, jovens 
que utilizam o smartphone duas horas por dia (2) e jovens que utilizam 
24 horas por dia (2). Na segunda, quanto ao acesso nos sábados e do-
mingos, constatou-se uma média de 10,8 horas por dia, verificando-se 
também disparidades semelhantes as apontadas anteriormente. Esses 
dois resultados mostram que basicamente é irrelevante a diferença de 
acesso à Internet nos períodos selecionados, logo, conclui-se que os 
jovens avaliados utilizam a mesma média de Internet pelo smartphone 
todos os dias da semana, independentemente das atividades que praticam. 

A terceira pergunta, sobre a quantidade de horas diárias de acesso 
à Internet por meio de computador ou notebook, de segunda a sexta-
-feira, apontou uma média de 10,6 horas por dia, notando-se também 
disparidades de opiniões, a exemplo de jovens que não utilizam esses 
equipamentos para acessar a Rede (2), enquanto quatro utilizam 24 horas 
por dia. Em relação a quarta questão, a respeito da quantidade de horas 
diárias de acesso a Internet pelo computador/notebook aos sábados e 
domingos, apurou-se uma média de 8,9 horas por dia, sendo observadas 
disparidades importantes, como três jovens que não acessam a Internet 
e três que acessam 24 horas por dia. Comparando-se as análises, ob-
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serva-se uma pequena queda de acesso aos sábados e domingos, bem 
como disparidades significativas. 

Nos dois casos analisados, tanto o acesso à Internet via smartphone, 
como por computador/notebook, verificou-se médias semanais bem pró-
ximas. Já com relação ao fim de semana, foi apurada uma média maior 
para o uso de smartphone, com uma diferença de 1,9 horas. Partindo 
do princípio de que a maioria dos respondentes é formada de estudan-
tes ou concluintes do ensino superior, pode-se inferir que esse grupo 
utiliza expressivamente computadores/notebooks para realização de 
atividades acadêmicas, bem como profissionais. Por outro lado, ao olhar 
para os dois jovens que disseram não utilizar computadores/notebooks, 
observou-se que ambos têm 17 anos, idade escolar correspondente ao 
ensino médio, dado que confirma a tendência apontada pela literatura 
de uma menor apropriação de computadores/notebooks por gerações 
mais novas, que, cada vez mais, valem-se dos próprios smartphones. 

Independentemente dos equipamentos utilizados, a importância da 
Internet é consensual entre os jovens da pesquisa. Quando perguntados 
sobre a relevância da Rede Mundial de Computadores, em uma escala 
de 0 a 10, todos atribuíram notas acima de 5 e, a maioria, 52,6% (10), 
deram nota 8, sendo que um participante concedeu nota 10. Este re-
sultado apenas reflete aquilo que se vê na atualidade, a dependência 
progressiva de Internet para a realização das mais variadas atividades. 

Direcionando-se para questões relativas a cultura da imagem di-
gital, os conteúdos imagéticos mais vistos segundo a amostra são: 
vídeos tradicionais, indicados por 42,1% (8) dos respondentes, memes, 
escolhidos por 31,6% (6) deles, Stories no Instagram, com 15,8% (3) 
dos apontamentos e as fotos, mencionadas por 10,5% (2) dos partici-
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pantes. Essa mesma questão também possibilitava a seleção de outros 
conteúdos, como GIFs e vídeos em 360 graus, todavia, estas não foram 
citadas pelos jovens. A partir dessas informações, evidencia-se a força 
do audiovisual em um cenário midiático contemporâneo dominado 
pelas imagens em movimento, sobretudo por conta das plataformas de 
streaming disponíveis na Web. 

No que se refere aos espaços onde mais consomem conteúdos ima-
géticos, apoiando-se numa escala de 0 a 10, averiguou-se nota média de 
7,7 para o consumo em casa, de 4,2 no domicilio de amigos e familiares 
e 4,1 no intervalo da universidade/escola. A preferência pelo âmbito 
residencial para absorver imagens pode estar relacionada a presença de 
Internet e de sistema Wi-Fi no domicílio, já que para acessar a Rede do 
smartphone ou outros dispositivos gasta-se dados, limitados ao pacote 
adquirido pelo usuário em sua operadora. Da mesma forma, muitos jovens 
pedem a senha do Wi-Fi para amigos e familiares quando fazem visitas 
em suas casas, bem como usufruem da Internet sem fio disponibilizada 
por sua universidade/escola.

Relativamente aos conteúdos imagéticos que produzem, 42,1% (8) 
dos respondentes apontaram tirar fotos, 26,3% (5) não produzem con-
teúdos imagéticos, 15,8% (3) criam Stories no Instagram, 5,3% (1) faz 
vídeos tradicionais, 5,3% (1) produz Status no WhatsApp e 5,3% (1) 
cria memes. Stories do Facebook e gifs, que também podiam ser esco-
lhidos, não obtiveram menções. Destaca-se aqui a propensão dos jovens 
em produzir imagens, conforme verificado na revisão teórica deste 
artigo, além da opção de apenas ver ou compartilhar conteúdos desse 
tipo. Observa-se ainda o aparecimento de linguagens inovadoras que 
vêm sendo a cada dia mais aproveitadas pelos jovens, como a “moda” 
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dos stories e status, imagens (estáticas ou em movimento) que, após 
24 horas, desaparecem dos perfis dos criadores. 

A respeito da maneira como os participantes produzem seus conte-
údos imagéticos, 36,8% (7) normalmente criam imagens diretamente 
pelo smartphone e já compartilham, sem edição. Já 21,1% (4) usam o 
smartphone e deixam para editar no computador/notebook de casa, só 
depois disso divulgam, enquanto outros 21,1% (4) dizem não produzir 
imagens. No entanto, 10,5% (2) relatam criar e editar diretamente pelo 
smartphone e compartilhar no mesmo instante, ao passo que 10,5% (2) 
produzem pelo aparelho móvel, editam no computador/notebook, mas 
sem compartilhamento. Desse modo, percebe-se a predileção por utilizar 
o smartphone para criar e compartilhar conteúdos, sem realizar edições, 
o que demonstra uma maior preocupação em registrar os momentos e, 
instantaneamente, já divulgá-los, prezando pela rapidez das informações. 
Vale ressaltar também o uso do computador/notebook para edição, que 
pode ser justificado pelas muitas possibilidades, inclusive gratuitas, de 
softwares para esse fim. 

Gráfico 1. Cuidado com a qualidade estética das produções 
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Com relação aos cuidados estéticos na produção dos conteúdos, 
destaca-se a preocupação da maioria dos respondentes, 42,1% (8), que 
dizem sempre utilizar recursos disponíveis para melhorar o resultado de 
suas imagens. Estes, somados aos que se preocupam às vezes, 26,3% (5), 
totalizam 68,4%, que, de alguma forma, cuidam da apresentação visual 
de suas produções, como demonstrado no Gráfico 1.

Gráfico 2. Espaços utilizados para compartilhamento de imagens 

Quanto ao compartilhamento das imagens nas redes sociais virtuais, 
foi feita uma pergunta que possibilitou ao participante fazer múltiplas 
escolhas, gerando totais percentuais superiores a 100%. Nos resultados 
apurados, observou-se uma adesão significativa a função Stories do 
Instagram, 47,4% (9) e, na sequência, a linha do tempo do próprio Ins-
tagram, com 36,8% (7), caracterizando a supremacia deste aplicativo. 
Os demais resultados apontam o uso de plataformas já consolidadas, 
porém, algumas perdendo aceitação, como o Facebook, com 15,8% (3) 
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e o que mais chamou atenção foi a não ocorrência de menção a função 
Stories desta rede, como apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 3. Contato com vídeos em 360 graus na Internet

Ao serem questionados sobre o contato com vídeos em 360 graus 
na Internet, 84,2% (16) dos participantes afirmaram que raramente se 
deparam com esta linguagem e 10,5% (2) nunca encontraram. Tais de-
clarações, demonstradas no Gráfico 3, evidenciam que esta modalidade 
de imagem é emergente, tendo alcançado apenas parcelas específicas 
da sociedade.

Os vídeos em 360 graus diferem dos tradicionais por suas peculia-
ridades constitutivas e novas possibilidades interativas e imersivas para 
os espectadores. Nesse sentido, 42,1% (8) dos jovens que responderam 
este formulário revelaram que quando veem conteúdos audiovisuais em 
360º buscam interagir e imergir muito, enquanto 26,3% (5) procuram 
interagir e imergir pouco, vide Gráfico 4. Logo, pode-se inferir que a 
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maior parte dos respondentes, 68,4% (13), têm, de forma mais ou menos 
intensa, curiosidade sobre esta linguagem, querendo desfrutá-la a partir 
dos mecanismos de participação que ela oferece. 

Gráfico 4. Nível de interação e imersão com vídeos em 360 graus

Percepções sobre a Coleta Qualitativa

A coleta qualitativa, feita por meio de entrevistas face-a-face com 
seis jovens de Arica, classificados de acordo com a faixa etária esta-
belecida, foi norteada por questionamentos sobre a cultura da imagem 
digital, cujos resultados permitem as seguintes reflexões.

Primeiramente, sobre o uso de dispositivos móveis como os smar-
tphones e a visualização/produção de conteúdos imagéticos, todos os 
entrevistados declararam-se usuários ativos dos telefones inteligentes 
e ressaltaram a apropriação de redes sociais virtuais, a exemplo de 
Facebook, Instagram e WhatsApp, para consumo e envio de fotos e 
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vídeos. Em relação a natureza desses materiais, foram destacados o 
apresso pelos memes engraçados, pela captação de fotos/vídeos de 
momentos familiares, além do registro de belas paisagens para posterior 
compartilhamento com amigos e parentes. Vale mencionar a utilização 
da versão mobile do software de edição Adobe Photoshop por um dos 
entrevistados, o que espelha a preocupação com a qualidade estética dos 
conteúdos, bem como o processo de convergência de uma plataforma 
antes restrita aos profissionais da imagem, hoje acessível por meio de 
um aplicativo gratuito adaptado às configurações dos smartphones. 
Especificamente sobre as imagens consumidas nos espaços virtuais, 
participantes apontaram que promovem diversão em momentos de ócio 
e os atualizam sobre os mais variados assuntos.

Outro questionamento refere-se a visão dos jovens sobre a comuni-
cação por meio de imagens digitais. De modo geral, há uma aceitação 
muito positiva da imagem como linguagem principal nos processos 
comunicativos atuais, inclusive todos os entrevistados mostraram ter 
consciência do domínio desta linguagem em relação a outras, a exemplo 
do texto e áudio. Fato que suscitou expressões como “a imagem permite 
romper barreiras da comunicação”, “hoje, as pessoas se alimentam da 
imagem”, “a imagem comunica sentimentos” e “a imagem é uma fonte 
de sedução”.

Referente ao tempo disponibilizado diariamente na Web para aces-
sar, produzir e compartilhar imagens digitais, dois dos entrevistados 
deixaram claro a necessidade de um maior equilíbrio entre o tempo 
que passam dentro e fora da Internet, ou seja, eles têm a compreensão 
de que é preciso saber dosar melhor, porém, muitas vezes, ultrapassam 
os limites dentro da Rede. A declaração de um deles evidencia essa 
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consciência: “O correto seria dedicar 50% do tempo para cada coisa, 
porque o excesso não é bom. Ao mesmo tempo que as redes sociais 
nos conectam com as pessoas que estão longe, nos afastam das que 
estão perto”. Por outro lado, os demais participantes afirmaram usar 
controladamente o seu tempo na Web.

Sobre as imagens em 360 graus, os jovens foram questionados acerca 
de experiências com esta linguagem. Três dos entrevistados relataram 
ter conhecimento dessa modalidade imagética, destacando algumas 
de suas particularidades, como a possibilidade de observar diferentes 
pontos de vista a partir da interação com os conteúdos, o que, segundo 
eles, amplia a visão que se tem do mundo. Porém, na prática, o único 
contato que tiveram com essas imagens foi por meio de fotos e vídeos 
divulgados na Web. Os demais respondentes, apesar de alegarem o 
interesse por inovações no campo da imagem, citando como exemplo 
as atualizações de aplicativos nos smartphones, desconhecem a lingua-
gem em 360 graus. Contudo, um fato que chamou a atenção e denota 
a emergência desta modalidade, é que nenhum dos entrevistados teve 
acesso a produção de conteúdos esféricos. Os que tinham conhecimento 
da tecnologia justificaram a impossibilidade de produzir devido ao custo 
dos equipamentos de produção. 

Complementarmente, a fim de verificar reações sensoriais provocadas 
pelas imagens em 360 graus, os entrevistados foram submetidos a uma 
experiência imersiva via óculos de realidade virtual (modelo que utiliza 
o smartphone como tela) ou notebook com capacidade de reprodução 
estereoscópica. De modo geral, todos os participantes interagiram com 
o vídeo em 360 graus apresentado, realizando movimentos corporais 
em busca de uma maior imersão nas cenas. Como exemplo, foi ma-
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nifestada por um dos entrevistados a sensação de “entrar no digital” e 
a ampliação das possibilidades de navegação, limitadas nas imagens 
planas tradicionais, que fornecem apenas um recorte da realidade. Cabe 
destacar que esta foi a primeira experiência dos respondentes com óculos 
de realidade virtual. 

Considerações Finais

Este estudo, amparado por pesquisa bibliográfica, levantamento de 
dados quantitativos e coleta qualitativa, procurou retratar a cultura da 
imagem digital, com um olhar para a relação dos jovens com as imagens 
em 360 graus. Por apresentar informações obtidas mediante pré-teste, 
utilizando-se de amostra reduzida, os resultados desta investigação não 
podem ser generalizados, assim, coube ao texto apenas levantar reflexões 
acerca da simbiose homem-imagem, intensificada no contemporâneo 
convergente. 

No percurso teórico traçado, pôde-se observar transformações ocor-
ridas no terreno da imagem, proporcionadas por fatores tecnológicos, 
sociais e culturais. Na atualidade, vive-se uma nova ecologia imagética, 
impulsionada pela digitalização, popularização da Internet e chegada 
dos smartphone, dispositivo que, por seu caráter móvel e convergente, 
dinamizou a produção, edição e divulgação de imagens. Nesse cenário, 
a população jovem tende a ser a mais ativa e imersa nas visualidades, 
aproveitando-se, sobretudo, das redes sociais virtuais para disseminar 
seus conteúdos imagéticos. 

A análise de dados quantitativos mostrou que os jovens estão co-
nectados na Internet todos os dias da semana, por smartphone e/ou 
notebook/computador, apontando um certo equilíbrio quanto ao uso dos 
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dois equipamentos, bem como com relação a média diária de horas de 
conexão, porém, vale ressaltar os extremos, aqueles que acessam poucas 
horas e aqueles que ficam o dia inteiro conectado. Também é consensual 
a importância da Internet na vida de todos. Ainda, verificou-se que os 
vídeos tradicionais são os conteúdos imagéticos mais vistos e que suas 
residências são os locais onde mais consomem imagens. A produção 
de conteúdos é feita principalmente por meio dos smartphones, com 
destaque para tirar fotos, cuja maioria é compartilhada sem edição, 
apesar de mencionarem preocupação com a estética. A grande adesão 
à função Stories do Instagram para o compartilhamento das imagens 
chamou atenção por ser um recurso considerado novo, deixando para 
trás opções de outras redes consolidadas. Também ficou evidenciado 
que as imagens em 360 graus ainda não fazem parte do cotidiano dos 
jovens, alguns não conheciam essa modalidade e outros, apesar de se 
depararem raramente com esse tipo de imagem, quando isso ocorre, 
gera interesse e curiosidade, motivando-os a interagir. 

Com relação a análise qualitativa, observou-se que todos os jovens 
eram usuários dos smartphones e se apoderavam das redes socias virtu-
ais para consumo e divulgação de imagens (fotos e vídeos), tanto para 
entretenimento como para atualizar-se, sendo unânime a afirmativa de 
que a imagem hoje é a linguagem principal em suas práticas comuni-
cativas. Quanto ao tempo que ficavam conectados na Internet, os que 
extrapolavam disseram ser conscientes da necessidade de reduzir esse 
tempo, mas outros afirmaram ter total controle. No que refere a imagem 
em 360 graus, verificou-se que uma parcela dos entrevistados tinha até 
conhecimento teórico, mas o único contato advinha de fotos e vídeos 
da Web, enquanto outra parte desconhecia totalmente. Referente a 
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produção de conteúdos em 360 graus, mesmo os que conheciam essa 
modalidade, não tinham acesso a câmeras específicas. 

Relativamente a experimentação realizada no final de cada entre-
vista, em que os jovens foram submetidos a interações com vídeo em 
360 graus, percebeu-se a entrega corporal dos participantes em busca 
de imersão, principalmente com o uso de óculos de RV, algo totalmente 
novo para eles, concluindo que esta modalidade, apesar de já utilizada 
em algumas áreas específicas, ainda é emergente na vida dos jovens. 

Agradecimentos

Agradecemos ao apoio financeiro do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Edital CNPq Universal 
01/2016, processo n.º 424802/2016-3 e da Comisión Nacional de In-
vestigación Científica y Tecnológica (Santiago, Chile), nº REDI170043, 
por meio do projeto “Colaboración Internacional para el desarrollo de 
la Televisión Digital Terrestre Educativa en Chile”.

Referências

Baitello Júnior, N. (2007). Podem as imagens devorar os corpos? Sala 
Preta, 7, 77-82. 

Campos, R. (2011). A imagem digital como forma de comunicação e 
produção cultural juvenil na metrópole. Anais do XI Congresso 
Luso Afro Brasileiro de Ciências Sociais, Diversidades e (Des)
igualdades, Salvador, BA, Brasil, 11. 



125

Cirino, N. N. (2014). A imagem habitada: uma construção da experiência 
visual imersiva através das imagens técnicas. Anais do X Seminário 
Internacional Imagens da Cultura / Cultura das Imagens. Recife, 
PE, Brasil, 10.

Comitê Gestor da Internet no Brasil (2018). Pesquisa sobre o Uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios 
Brasileiros (TIC Domicílios 2017). São Paulo: Comitê Gestor da 
Internet no Brasil. Recuperado de https://www.cgi.br/publicacao/
pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunica-
cao-nos-domicilios-brasileiros-tic-domicilios-2017/

Costa, L. & Brasil, A. (2017). Realidade virtual: inovação técnica e 
narrativa no jornalismo imersivo. Contemporanea – Revista de 
Comunicação e Cultura, 15(1), 141-161. 

Fatorelli, A. & Bruno, F. (2006). Introdução. In A. Fatorelli & F. Bruno 
(Orgs.), Limiares da imagem: tecnologia e estética na cultura 
contemporânea (pp. 7-17). Rio de Janeiro: Mauad X.

Fortes, H. (2018). Problematizações acerca da imagem enquanto 
conhecimento da natureza. Prometeica Revista de Filosofía y 
Ciencias, (17). 

Grau, O. (2003). Virtual art – From illusion to immersion. Cambridge: 
The MIT Press.

Hansen, M. B. N. (2004). New philosophy for new media. Cambridge: 
The MIT Press. 



126

Hjarvard, S. (2012). Midiatização: teorizando a mídia como agente de 
mudança social e cultural. Matrizes, 5(2).

IBOPE Inteligência. (2019). Pesquisa IBOPE Conecta. São Paulo: 
Autor. Recuperado de http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-
e-pesquisas/metade-dos-internautas-brasileiros-nao-consegue-ficar-
um-dia-sem-o-smartphone/

Instituto Nacional de Estadísticas. (2018). Censo 2017. Instituto Nacional 
de Estadísticas. Chile: Autor. Recuperado de https://www.censo2017.
cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf

Justo, J. S. (2009). Narrar Histórias, Fotografar Momentos: tecendo 
intersecções entre narrativa oral e álbuns de fotografias. Travessias 
(UNIOESTE Online), (5), 1-14.

Machado, A. (2007). O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema 
e no ciberespaço. São Paulo: Paulus. 

Manovich, L. (2001). The language of new media. Cambridge: MIT Press. 

Molina, T. V. & Gosciola, V. (2018). A Montagem da Narrativa 
Documental 360º e o Método de Eisenstein. Anais do 41º Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), Joinville, 
SC, Brasil, 41. Recuperado de http://portalintercom.org.br/anais/
nacional2018/resumos/R13-1294-1.pdf

Murray, J. H. (2003). Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no 
ciberespaço (E. K. Daher e M. F. Cuzziol, Trads.). São Paulo: Itaú 
Cultural: UNESP. 



127

Parente, A. (2007). Cinema em trânsito: do dispositivo do cinema ao 
cinema do dispositivo. In M. Penafria & Í. M. Martins (Orgs.), 
Estéticas do digital: cinema e tecnologia (pp. 3-31). Livros 
LABCOM.

Pasé, A. F. & Rocha, G. G. da. (2018). Desconexão e divergência 
na colonização das realidades virtual e aumentada. Anais do 41º 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom), 
Joinville, SC, Brasil 41. Recuperado de http://www.intercom.org.
br/sis/eventos/2018/resumos/R13-1658-1.pdf

Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. (2017). IX Encuesta 
de Acceso y Usos de Internet. Brújula: Investigación y estratégia 
[Informe]. Recuperado de https://www.subtel.gob.cl/wp-content/
uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_
Internet_2017.pdf

SuperData Research. (2017). A 360 View of Immersive Technology. 
Immersive Technology Market Brief [Relatório em pdf]. Recuperado 
de https://superdata-research.myshopify.com/products/superdatas-
vr-ar-mr-market-brief

Tori, R., Hounsell, M. & Kirner, C. (2018). Realidade Virtual. In R. 
Tori & M. Hounsell (Orgs.), Introdução a Realidade Virtual e 
Aumentada. Porto Alegre: Editora SBC. 

United Nations Children’s Fund. (2017). The state of the world´s children 
2017 - Children in a Digital World [Relatório em pdf]. Recuperado 
de https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_
WEB.pdf



128

Welschinger, N. (2018). Visibles, auténticos y actualizados. Imperativos 
y regulaciones de la tecno-sociabilidad en la experiencia de los 
jóvenes. In C. Cobo, S. Cortesi, L. Brossi, S. Doccetti, A. Lombana, 
N. Remolina, R. Winocur, & A. Zucchetti, A. (Eds.), Jóvenes, 
transformación digital y formas de inclusión en América Latina 
(pp. 229-238). Montevideo, Uruguay: Penguin Random House.



129
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A fotografia é uma união de várias descobertas e invenções. A pri-
meira delas foi a câmara escura, em que a sua descoberta é atribuída 
ao filósofo Aristóteles (384-332 a.C.). Ela permitia visualizar eclipses 
solares sem prejudicar os olhos, através de um pequeno furo na câmara. 
A primeira imagem fotográfica reconhecida é uma imagem produzida 
em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niépce numa placa de estanho 
coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado Betume 
da Judeia. Ao longo do tempo, foram feitas diversas descobertas para 
o desenvolvimento da fotografia, até chegar o que é hoje. A essência da 
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forma de fazer fotografia não mudou, mas com os avanços tecnológicos 
a qualidade da fotografia melhorou muito, aumentado a resolução e a 
realidade das cores.

Figura 1. Downtown Cripple Creek, Colorado, 1957. Imagem feita usando um filme 
Kodachrome. Nemes (2016)

Ducos du Haron, em 1869, expôs os métodos básicos da foto colo-
rida: o aditivo e o subtrativo. No método aditivo, o branco se produz 
pela adição do vermelho, do verde e do azul, tanto pela projeção simul-
tânea de três imagens monocromáticas sobre uma tela; pela projeção 
das imagens em rápida sucessão na tela; ou pela formação de pequenas 
imagens monocromáticas justapostas. Nos métodos subtrativos, três 
negativos são feitos separadamente com luzes vermelha, verde e azul. 
Em seguida, produzem-se positivos com as cores complementares às 
usadas para elaborar o negativo, e os três são copiados simultaneamente 
sobre o papel branco ou outro filme. O negativo feito com luz vermelha 
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é copiado em azul-esverdeado, o de luz azul é copiado em amarelo e o 
de luz verde em magenta.

Em 1935 a Kodak lançou os Kodachromes, um tipo de filme dia-
positivo que permitia tirar fotos coloridas com as câmeras da marca. O 
processo de revelação era complexo demais e menos de 25 laboratórios 
no mundo inteiro possuíam a tecnologia necessária para isso. A qualidade 
das imagens e das cores é até hoje admirada, sendo que esse tipo de 
filme é considerado um dos melhores métodos de captura da história. 
Em 2009, a Kodak deixou de fabricar os Kodachromes.

Figura 2. Autocromos Lumière. O cogumelo em chamas (2009)

A fotografia colorida se tornou comercial e viável por volta de 1940, 
criada pelos irmãos Lumière, que inventaram os autocromos coloridos, 
patenteados em 1903 e foram o principal método de captura de imagens 
coloridas até surgirem os primeiros filmes a cores para as câmeras. O 
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processo de captura dos autocromos envolvia placas rígidas de vidro 
com uma solução de fécula de batata e outros componentes químicos. 
Os cromos não eram como as fotografias reveladas no papel, para vê- 
los, era preciso usar uma fonte de iluminação traseira. Os autocromos 
se tornaram bem populares entre fotógrafos e entusiastas, mas o alto 
custo e as dificuldades de uso e manutenção eram grandes impedimen-
tos dessa arte de modo comercial. Mesmo assim, centenas de imagens 
foram produzidas através desse método e impressionam até hoje pela 
resolução e pela qualidade das cores.

Figura 3. Evolução das Câmeras Fotográficas. Victória Luz Fotografias (2017)

Os equipamentos fotográficos passaram também por uma intensa 
evolução, hoje temos câmeras mais sofisticadas, com alta resolução de 
imagens. Percebemos que a maioria das câmeras domésticas como os 
telefones celulares, também apresentam ótima resolução comparável 
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com as câmeras digitais, e até mesmo câmeras com recursos profissio-
nais para consumidores domésticos desafiam filmadoras (como a Nikon 
D90, com 12.2 MP e a primeira a gravar vídeos em HDTV).

Steve Sasson, um engenheiro da Kodak, em 1975 criou a que se 
pode chamar a primeira câmera fotográfica digital. Sasson utilizou um 
sensor Fairchild CCD e uma objetiva de uma câmera de filmar da Kodak.

Figura 4. O primeiro protótipo de uma câmera fotográfica digital desenvolvido por 
Steve Sasson para a Eastman Kodak. Instituto Português de Fotografia (IPF) (2017)

Essa câmera pesava cerca de 4 Kg e produzia imagens digitais 
preto e branco, que eram gravadas em uma fita cassete. As imagens 
digitais produzidas tinham apenas 10.000 pixels e demoravam vinte e 
três segundos a serem gravadas na fita cassete. Esta câmera, constitui 
um dos principais marcos no desenvolvimento da história da fotografia 
digital. Mas, as câmeras digitais só foram chegar ao público em 1988, 
com a Fujix DS-1P. A câmera tinha um sensor CCD de 0,4 megapixel 
e gravava as fotos em cartões de memória da Toshiba. A primeira DSL 
digital foi a Kodak DCS 100, lançada em 1991. Apesar de ter sido lan-
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çada pela Kodak, a câmera foi construída a partir do corpo da Nikon 
F3. A câmera tinha resolução de 1.3 megapixel e vinha com um HD de 
200mb, que suportava até 156 fotos JPEG. Na época do lançamento, a 
DCS 100 custava 13 mil dólares.

1 Fotografia Digital

A chegada das câmeras digitais revolucionou a área da fotografia, as 
câmeras produzidas eram mais simples, de fácil manuseio e não havia 
mais os custos com filme e revelação, além da possibilidade de poder 
tirar infinitas fotos e de altíssima qualidade. Hoje em dia, celulares, 
tablets se transformaram em câmeras, graças a esta evolução. Abaixo 
encontra-se a cronologia da fotografia digital:

• 1920 - Início da transmissão de imagens Londres/Nova York 
pelo cabo submarino;

• 1957 - Russel Kirsch, NBS escaneou uma imagem e intro-
duziu-a em um computador;

• 1964 - NASA-Jet Propulsion Lab. recebeu as primeiras 
imagens enviadas pelo Mariner 4;

• 1981 - Sony introduz no mercado mundial a Mavica. A IBM 
apresenta sistema operacional MS-DOS;

• 1984 - Apple introduz os computadores Macintosh;

• 1985 – São lançados o Thunderscan e o MacVision, scanners 
de baixa resolução e baixo custo;

• 1986 – As placas TrueVision /Targa para imagens coloridas;

• 1987 - Macintosh II apresenta 16,7 milhões de cores no 
monitor;
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• 1988 - Novos periféricos para Mac: slides printer, scanners 
para cromos 35 coloridas; software ImageStudio-soft para 
manipulação de imagens P&B;

• 1989 - Arquivos JPEG são adotados com padrão. Microsoft 
inicia o Windows 3.0;

• 1990 - Guerra do Golfo, quando imagens são transmitidas 
por civis, militares, profissionais e amadores;

• 1991 até nossos – Desenvolvimento cada vez mais intenso 
de diversos modelos avançados de câmeras digitais e de 
softwares de edição de imagem.

Mas como é formada uma imagem digital? Primeiramente, vamos 
entender o significado de pixel. A palavra pixel é formada da junção 
dos termos picture e element, formando a expressão elemento de ima-
gem. Ao visualizarmos uma imagem com alto índice de aproximação, é 
possível identificar pequenos quadrados coloridos nela, que, somados, 
formam o desenho completo. Esses pontos, que são a menor parte de 
uma imagem, levam o nome de pixels. A partir da noção do pixel como 
uma medida da qualidade das imagens, foi propagado o termo “reso-
lução” para atribuir quantos pixels em altura e largura uma foto tem. 
Nas câmeras digitais, por exemplo, é comum vermos a concorrência 
gerada pelo fabricante que desenvolve, com um bom preço, a câmera 
com a maior taxa de megapixels entre a concorrência. Um dispositivo 
com 1 megapixel de resolução é capaz de ampliar imagens com cerca 
de um milhão de pixel sem tamanho. Portanto, pixel é elemento mais 
pequeno que forma uma imagem digital, sendo o conjunto de milhares 
de pixels que compõem uma imagem. Geralmente, é concedida uma 
cor a cada pixel.
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Uma imagem digital é uma imagem bidimensional, que emprega um 
código binário de modo a permitir o seu processamento, transferência, 
impressão ou reprodução. Há dois tipos principais de imagem digital: 
imagens de rastreio (raster) e imagens vetoriais. As imagens raster são 
imagens formadas por um conjunto de pontos definidos por valores 
numéricos, no qual cada ponto representa um pixel. A desvantagem 
deste tipo de imagem é que ao aumentarmos as medidas da imagem em 
questão, os pontos irão repartir por uma área maior, tornando a imagem 
mais indefinida. As imagens raster são geralmente imagens fotográficas. 
As imagens vectoriais são originadas a partir de desenhos (retas, pontos, 
curvas, polígonos simples, etc). A vantagem deste tipo de imagem é 
que esta pode ser aumentada sem perda de qualidade, ao contrário da 
raster e o seu tamanho costuma ser menor que as raster. As imagens 
vetoriais costumam ser usadas para desenhos técnicos de engenharia.

1.1 Cores digitais

A cor é considerada uma percepção visual provocada pela ação dos 
feixes de fotões sobre células da nossa retina que transmitem sensações 
para o nosso sistema nervoso. E todos nós vemos as cores de forma 
subjetiva. As cores das imagens digitais são definidas através de diversos 
modelos de cor. Os modelos de cor são sistemas usados para organizar 
e definir cores através de um conjunto de propriedades básicas que são 
reproduzíveis. Estes foram desenvolvidos de maneira a uniformizar a 
forma de como as cores são especificadas em formato digital, de modo 
a produzi-las com rigor em qualquer tipo de hardware. Modelos de cor:

O modelo de cores RGB é um sistema de cores aditivo (as cores 
são formadas adicionando luz a cada uma das cores intervenientes no 
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processo)., inspirado na teoria de visão colorida tricromática e tem como 
base as cores: vermelho, verde e azul. Este modelo pode produzir até 
16,7 milhões de cores. Este é o modelo mais usado e conhecido.

 RGB

Uma cor no modelo RGB é formada através da indicação da quan-
tidade de vermelho verde e azul que esta contém. Cada uma destas três 
cores pode variar entre o mínimo e o máximo de uma escala de 0 a 255. 
Quando todas as cores estão no número zero, o resultado é preto. Se 
todas estão no máximo, o resultado é branco.

• Branco – RGB (255,255,255)

• Azul – RGB (0,0,255)

• Vermelho – RGB (255,0,0)

• Verde – RGB (0,255,0)

• Amarelo – RGB (255,255,0)

• Magenta – RGB (255,0,255)

• Ciano – RGB (0,255,255)

• Preto – RGB (0,0,0)
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 CMYK

O modelo CMYK tem como base as cores primárias (azul ciano, 
magenta, amarelo) e o preto. É usado geralmente em impressoras e 
fotocopiadoras. Neste modelo cada cor é descrita com uma percenta-
gem (de 0% a 100%), sendo que quanto maior for a percentagem, mais 
escura a cor será. Este modelo é um modelo subtrativo de cores pois 
cria cores absorvendo luz. Razões para que o preto fosse introduzido 
neste modelo: O preto produzido pelas cores primárias não ser puro. O 
pigmento preto é o mais barato de todos. Usar as três cores primárias 
para formar o preto faria com que os textos imprimidos demorassem 
muito tempo a secar

2 Fotografia Analógica x Fotografia Digital

Atualmente, apesar da crescente ascensão da tecnologia, ainda exis-
tem alguns fotógrafos que se interessam e utilizam as câmeras com filme 
analógico. Assim como as lentes de câmeras diferentes possuem usos 
diferentes, tanto uma fotografia digital quanto uma analógica, também 
possui seus respectivos tipos de lugares. Não podemos dizer que uma 
é melhor que a outra, porque tudo depende da situação, mas ambos os 
formatos possuem os seus prós e contras.
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Na fotografia analógica, a reação química que ocorre quando a luz 
entra através da lente, cai sobre o filme, e reproduz uma representação 
nítida, exata e negativa do objeto que está sendo fotografado, por isso 
que muitos fotógrafos preferem a fotografia analógica, devido a nitidez 
e qualidade da imagem, que não é possível na fotografia digital. Mas 
o que acaba encarecendo o resultado final é ter que comprar e ter que 
revelar os filmes.

Na fotografia digital, não existe a possibilidade de se perder o filme 
e não tem a preocupação de desperdiçar fotos, uma das principais van-
tagens é poder tirar várias fotos, rever quando quiser, e excluir imedia-
tamente uma imagem que não ficou do agrado. Além disso, a fotografia 
digital tem adicionais, como por exemplo, funções anti movimento, que 
favorecem a captação de imagens mais nítidas sem necessitar do uso 
de um tripé ou ter que alterar as configurações com rapidez. Também é 
possível alterar uma foto para diversos tipos de estilos como sépia ou 
preto e branco, utilizando algum programa de edição. Uma das conse-
quências da digitalização do processo fotográfico é a perda da conexão 
com a realidade física que a fotografia sempre se particularizou por 
ter. Os arquivos binários são simulações daquilo que aconteceria se o 
processo fosse analógico e químico. Portanto, a conexão passa a ser 
apenas programada e institucionalizada.

Nas digitais, o filme fotográfico é substituído por um dispositivo 
de carga acoplada (CCD), que é um componente eletrônico que possui 
pequenas grades com diversos tipos de elementos fotossensíveis. Quan-
do uma imagem é capturada, raios de luz incidem sobre os elementos 
fotossensíveis e são enviados aos elementos óticos da câmera e lente, 
registrando sua intensidade.
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Como já foi mencionado acima, o uso das câmeras digitais ou ana-
lógicas pode variar de acordo com a necessidade de cada fotógrafo, pois 
ambas possuem características e funcionalidades diferentes, atendendo 
situações mais específicas. Deste modo, ao contrário do que muitos 
imaginam, as câmeras digitais evoluírem apenas nos últimos anos em 
termos de qualidade, resolução e conveniência, sendo assim, enquanto 
os preços caem, é mais do que inevitável pensar que a câmera digital 
ainda irá substituir 100% a analógica utilizada tanto para hobby quanto 
para trabalho.

2.1 Fotografia panorâmica

Após a fotografia em preto e branco e colorida, foi criado um recurso 
importante chamado de Fotografia Panorâmica. Esse recurso permite 
que você comece a tirar a foto a partir de um ponto e arraste por toda 
a paisagem chegando até 360º de rotação, assim conseguindo capturar 
toda a imagem ao redor. Esse estilo é muito útil, porque em algumas 
ocasiões o enquadramento normal do celular ou câmera não captura 
toda a paisagem desejada. A fotografia panorâmica é feita a partir de 
várias fotos em sequência que são emendadas para formar uma única 
imagem de até 360 graus. A emenda deve ser feita de forma que não se 
note cada foto da composição, mas uma fotografia única. Para obter um 
resultado perfeito são usados vários equipamentos específicos, técnicas 
fotográficas, e softwares de edição de imagens. Uma foto panorâmica 
pode ser horizontal, vertical, uma combinação de linhas e/ou colunas, 
ou ainda uma imagem esférica com 360 graus na horizontal e 180 graus 
de altura (do topo ao chão) que chamamos de panoramas 360×180.
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Figura 5. Panorama 360°. Renato (2012)

Existem alguns tipos de fotografia panorâmica: a grande angular, 
fotografia panorâmica de 180º, fotografia panorâmica de 360º e a foto-
grafia panorâmica esférica. Não é necessário apenas uma câmera pa-
norâmica para fazer esse tipo de fotografia. A câmera DSLR já oferece 
todas as configurações e recursos necessários para fazer uma imagem 
de grande qualidade. Ela também possui recursos para o tripé e a cabeça 
panorâmica. O equipamento mais importante, sem dúvida, é o tripé. É 
ele quem vai garantir a captura das suas fotografias no mesmo ponto e 
principalmente sem tremores.

A lente grande angular pode ajudar bastante, mas dependerá do 
ambiente, do local que você vai fotografar. Se for um ambiente in-
terno, um estúdio por exemplo, quanto menor o comprimento focal, 
melhor, já que as distâncias são bem pequenas. Em ambiente externo, 
os comprimentos focais comuns nas lentes de kits SLR, de 18mm por 
exemplo, serão boas opções. Lembrando que, a distância focal das 
imagens não pode ser diferente para montar a panorâmica. Os filtros 
para lentes, também são importantes. A lente vai ajudar a equilibrar os 
tons, diminuir reflexos, e pode até diminuir a intensidade do sol, que 
são as lentes com os filtros UV.
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2.2 Selfies e recursos digitais na fotografia

Hoje existem diversas atualizações no mundo da fotografia, uma 
delas é a selfie que é vista, em maioria, nas redes sociais. Depois de 
toda a popularização da câmera fotográfica, houve a modernização dos 
celulares – que possuem cada vez mais funções fotográficas do que seus 
recursos iniciais como ligações – e a criação de câmeras frontais com 
boas qualidades para cada pessoa poder utilizar o seu próprio celular 
para registrar as suas imagens e compartilhar com amigos.

Figura 6. Selfie. fanfoto (2018)

Além das redes sociais, existem diversas outras formas de guardar 
as fotografias. As pessoas não precisam mais de álbuns fotográficos e 
não precisam mais gastar dinheiro com revelações. Foram inventados 
álbuns digitais, onde foram criados os portfólios, o armazenamento em 
nuvens ou drives, os álbuns fotográficos digitais, etc.
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3 Tipos de Fotografia

A arte de fotografar e capturar os mais preciosos momentos, serve 
como uma parte da recordação de algum acontecimento especial. Mas, 
existem vários tipos de fotografias, cada uma é específica para cada 
segmento. Abaixo explicaremos melhor cada uma delas:

• Fotografia jornalística ou documental – ilustra ou registra 
algum momento histórico ou notícia;

• Fotografia de moda – servem para destacar as roupas dos 
grandes estilistas e os modelos;

• Fotografia publicitária ou de objeto – é a fotografia que tem 
como objetivo a venda/ divulgação de um produto ou serviço;

• Fotografia artística – é o meio de expressão de um artista. 
Neste tipo de fotografia o mais importante são as cores e 
as formas;

• Fotografias privadas ou pessoais – retratam momentos im-
portantes da vida das pessoas como casamentos, aniversários, 
nascimentos, formaturas, etc. Também estão nos documentos 
como o RG, no passaporte e na carteira de motorista;

• Fotografia de paisagens – é comparada à pintura de paisa-
gens, retrata lugares;

• Fotografia de vida selvagem – retratam os animais na natureza 
e despertam o senso de respeito e admiração e responsabi-
lidade pelo meio ambiente.

Os princípios fundamentais da fotografia quase não sofreram mu-
danças no tempo, entretanto os avanços tecnológicos têm possibilitado 
melhorias na qualidade das imagens produzidas e, o uso da fotografia, 
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devido à redução dos custos, popularizou-se consideravelmente em 
diversas áreas. Com a tecnologia digital, os recursos da informática e 
a divulgação via internet, ampliou-se a utilização de fotos de maneira 
constante e incalculável.

4 Democratização Fotográfica

Recentemente os smartphones estão substituindo câmeras fotográ-
ficas, permitindo inclusive tirar fotos profissionais. Mas a fotografia 
é somente possuir um equipamento de alta qualidade e resolução, e 
assim poder classificar qualquer pessoa que retém este recurso como 
um fotografo? Segundo Camargo (1999), a relativa facilidade com que 
são produzidas as fotografias, no que se refere à rapidez com que elas 
podem ser geradas, fez com que fosse incutido na sociedade o preceito 
de que, para fotografar, não é necessário haver qualquer tipo de ha-
bilidade artística ou conhecimento estético. Sendo assim, a produção 
exacerbada de fotografias fez com que a mesma fosse banalizada, como 
se qualquer pessoa que possua um equipamento fotográfico pode ser 
considerada um profissional.

As mudanças tecnológicas são positivas, pois facilitam a recepção 
da fotografia, permitem a cocriação de forma mais ativa, aproximam 
arte e vida de forma aparentemente mais eficaz, mas, como toda trans-
formação, têm um outro lado, que pode não parecer tão positivo assim. 
No caso da fotografia, a facilidade de produção e disseminação é tanta 
que podem levar a desvalorização da mesma como forma de arte, sim-
plesmente pela vulgarização da linguagem fotográfica pelo excesso de 
seu uso e de sua recepção. Também é possível dizer que os fatores de 
importância nesse novo sistema são a velocidade de produção e trans-
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missão, já que, antes de ter sido exposta, a obra do fotógrafo já circula 
dentro da internet. Desta maneira, o que acontece é uma histeria tanto 
de produção quanto de circulação fotográficas.

As imagens se sucedem e, com as novas tecnologias, estão por toda 
parte, nos monitores de todos, a qualquer momento. Tantos são os re-
cursos e as possibilidades de comunicação que uma câmera fotográfica 
digital, mesmo que das mais simples e baratas, ou mesmo de celular, 
torna-se artigo de primeira necessidade, já que atesta a existência do 
sujeito na internet e, em outra ordem, sua capacidade criativa e de status 
social. Em nível mais comunicacional e menos subjetivo e, tendo em 
vista que a civilização ocidental valoriza a visão sobre todos os outros 
sentidos em função da pressa e da agilidade impostas pela nova ordem, a 
cultura ocidental contemporânea passou a ser calcada na fragmentação, 
na redução, buscando na síntese o máximo de informação num mínimo 
de tempo gasto. Nesse sentido e desde então assiste-se ao temporal 
incessante de imagens.

Ironicamente, a contemporaneidade coloca a fotografia diante do pro-
blema da produtibilidade e da reprodutibilidade técnica: pela saturação, 
pelo excesso, chega-se à não-absorção, à cegueira, à invisibilidade da 
fotografia. Na era da produtibilidade técnica, fotógrafo é aquele que tem 
uma câmera e um computador ligado à rede, se fazendo assim existente. 
Nessa massa de imagens em produção e circulação, possivelmente sem 
qualquer conexão indiciária referencial ou, a fotografia pode deixar de 
ser percebida e apreendida como meio dotado de conteúdo sensível. 
Por conseguinte, o sujeito que fotografa deixa de ser entendido como 
ser criador de imagens fotográficas poéticas e/ou documentais e é en-
tendido como peça do sistema.



146

A fotografia evoluiu muito nos últimos anos. Os smartphones também 
participaram desta evolução, criando câmeras de altíssima qualidade 
e excelente resolução. No entanto, para alguém que busca apenas um 
registro reconhecível de um momento que passou, os smartphones 
dão conta do recado. A sociedade está vivenciando um momento de 
crescimento das inovações tecnológicas, Castells (2005) explica que:

O nosso mundo está em processo de transformação estrutural desde 
há duas décadas. É um processo multidimensional, mas está asso-
ciado à emergência de um novo paradigma tecnológico, baseado nas 
tecnologias de comunicação e informação, que começaram a tomar 
forma nos anos 60 e que se difundiram de forma desigual por todo 
o mundo (Castells, 2005, p. 17).

Pode-se analisar, portanto, que o desenvolvimento da tecnologia, 
que ocorre desde o início do século XX, faz com que os equipamentos 
tecnológicos, inclusive os fotográficos, tragam funções mais avançadas 
para que seja possível a produção fotográfica com uma maior qualidade. 
Com os avanços tecnológicos a máquina fotográfica se tornou um bem 
de consumo mais acessível à população. O uso dos smartphones para 
fotografar ou filmar vem sendo utilizado constantemente entre a maioria 
das pessoas. Mas até onde o uso do celular poderá substituir as imagens 
fotográficas dos profissionais? Segundo levantamentos bibliográficos 
sobre a visão de alguns autores, podemos trazer como resultados que 
fotografar não é somente “registrar um momento”. Camargo (1999) 
argumenta o seguinte, para que haja fotografia, é necessário que haja o 
fotógrafo, afinal, “as imagens não falam por si só, nós é que nos falamos 
através delas [...]” (Camargo, 1999, p. 110).
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A partir disso podemos analisar que a experiência, a sensibilidade 
do autor da foto, influencia no resultado obtido. A fotografia pode ser 
um instrumento de registro da realidade, como no caso das fotografias 
documentais ou jornalísticas; mas também pode ser uma forma de 
manifestação artística.

Segundo Santaella (2001), a fotografia “é registro, traço, porém, ao 
mesmo tempo, é capaz de mostrar a realidade como jamais havia sido 
vista antes. Fotografia é vestígio, mas também revelação”. Portanto, a 
fotografia vai muito além do simples ato de possuir um equipamento 
e sair fotografando, o olhar, a técnica e a essência de um fotógrafo é o 
que torna uma imagem expressiva.

Conclusão

Houve um tempo que a fotografia era documento, era um registro 
da família. Com a evolução das câmeras, os registros foram se popula-
rizando, cada família já pode ter a sua própria máquina, hoje em dia os 
celulares substituem as câmeras profissionais, e não há necessidade de 
recorrer a um profissional de fotografia. Mas uma pessoa que não tenha 
algum tipo de treinamento fotográfico vai ter dificuldade em conseguir 
um resultado melhor nas fotografias com seu smartphone pois apesar 
de algumas tentativas da indústria de tecnologia o aparelho ainda não 
fotografa sozinho. Portanto, a evolução tecnológica e a acessibilidade 
da população em registrar os momentos, dificilmente substituirá o 
profissional de fotografia, pois a diferença entre ter uma câmera e ser 
fotógrafo está no dom de capturar momentos, e não apenas imagens.
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Estrategias de Represetanción en el Videoclip de 
la Música Andina en Youtube.
Caso Imbabura-Ecuador.

Luis Farinango1

El estudio e interés sobre el videoclip ha tenido dos momentos 
históricos. El primero, con la aparición del canal MTV a través de la 
televisión pago, que por varios años fue el medio que legitimaba el 
éxito o el fracaso de este producto audiovisual. Y el segundo momento 
es ahora, con la explosión del internet el video musical ocupa un nuevo 
interés en lo referente a: creación, producción, distribución y consumo.

La dinámica de la sociedad red referente a la miniaturización y 
en la reducción de costos en los equipos para realizar producciones 
audiovisuales ha propiciado que la imagen audiovisual se inserte en 
las acciones cotidianas de las personas. En ese contexto, las casas pro-
ductoras de videoclip y artistas independientes con un capital limitado 
se han atrevido a producir su propio clip musical. Esta apropiación de 
la imagen y la tecnología provocan fenómenos culturales que llaman 

1. Magíster en comunicación y opinión pública por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador. 
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poderosamente la atención en el terreno de la representación de los 
sectores subalternos.

En este sentido, en el marco de una sociedad red, la imagen digital 
y los dispositivos tecnológicos se desea reflexionar sobre: ¿Cómo los 
sectores indígenas se autorepresentan a través del videoclip dentro de 
este contexto? Y específicamente se desea analizar los clips de música 
andina de la etnia kichwa de la ciudad de Otavalo - Imbabura.

La música andina es un estilo que se desarrolla en los indígenas de 
los Andes. Este tipo de música siempre ha tenido cargas racistas por 
considerarse música de indios y siempre ha estado en segundo plano. 
Además, su difusión ha sido limitada porque su programación ocurre 
en horarios donde no hay mayor audiencia. Otro fenómeno llamativo 
son que las canciones que son programadas en pocas estaciones de 
televisión y radio corresponden a grupos de música andina consolida-
dos y otros son grupos musicales que ya desaparecieron de la escena 
musical, es decir, no existe referencia sobre la nueva camada de grupos 
musicales andinos.

Esta limitación en los espacios mediáticos tradicionales ha provocado 
que el internet, y sobre todo, la plataforma de YouTube sea el escena-
rio propicio para difundir los videos musicales. Esta aparición de los 
músicos indígenas en la plataforma digital da pautas para reflexionar 
sobre distintos puntos referentes al clip musical. En el presente escrito 
solo se quiere analizar desde la representación.

Así, la pregunta sobre el que gira este escrito será ¿Qué estrategias 
de representación se pueden encontrar en el videoclip de los artistas de 
la música andina que han sido difundidas en YouTube? En ese sentido, 
comprender esta producción audiovisual de este grupo étnico obliga a 
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tener en cuenta la sociedad mediática digital actual, la utilización de la 
imagen de grupos históricamente excluidos y las formas de represen-
tación propias desde y hacia los indígenas. 

Para abordar este tema se iniciará con una contextualización sobre 
las reflexiones acerca de la ecología mediática y la cultura digital. Se 
continuará sobre cómo se entiende la imagen y los dispositivos digita-
les. Se tocará también lo referente a la música y los grupos subalternos 
(indígenas). Y finalmente, se reflexionará sobre 5 videos musicales 
desde una metodología de análisis de la representación. 

1 Ecología Mediática y Convergencia Cultural

La ecología mediática entiende que los medios de comunicación 
crean ambientes donde existe co-evolución entre la tecnología y los 
seres humanos. Los seres humanos cambian a la tecnología, pero del 
mismo modo la tecnología cambia al ser humano, por ejemplo, la forma 
de percibir el mundo. El ser humano conocerá solo que el artefacto le 
permita entender. “Al ser ambientes, los medios no delimitan nuestras 
acciones, pero sí definen la gama de acciones posibles que podemos em-
prender. Facilitan determinadas acciones y nos disuaden de otras”(Strate 
como citado en Scolari, 2015, p. 157). 

Neil Postman expresa que “cada médium propone una nueva orien-
tación para el pensamiento, la expresión, la sensibilidad […] (los me-
dios) clasifican el mundo por nosotros”(Scolari, 2015, p. 29). Pero este 
ambiente no es para nada armónico o estable, existen hibridaciones, 
contraposiciones, clausuras entre los medios tradicionales y digitales. 
A todo eso se da el nombre del convergencia cultural.
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La cultura de la sociedad actual está configurada por los medios 
digitales. En ese marco, aparece la plataforma YouTube como espacio 
de interacción entre productores, seguidores y detractores de los dife-
rentes ritmos musicales. 

1.1 El Videoclip y la Música Andina

Definir al videoclip musical no resulta sencillo, por esa razón se 
pasará revista varias conceptualizaciones, unos autores lo definen como 
un audiovisual híbrido y mutante (Tarín, 2016) que tiene raíces o tradi-
ciones que provienen del video arte, la publicidad audiovisual, el cine 
(Rodríguez & Aguaded, 2014) y las nuevas tendencias tecnológicas 
(Sedeño, 2014) del video. 

En cambio, otros autores lo analizan desde el ámbito de receptor y 
lo catalogan como un producto audiovisual para el consumo inmediato 
(Grijalba, 2011). Otro punto de vista es el funcional como una mixtura 
de aplicación o funcionalidad para desarrollar proyectos comerciales 
en el ámbito de la música, el marketing, la imagen del artista (Sedeño, 
2014) o los directores.

Sus características principales, en las que existe cierto acuerdo, 
son: velocidad, combinación de imágenes, repeticiones (Selva, 2012). 
Otros autores añaden rasgos de intertextualidad, la yuxtaposición, el 
collage, la parodia (Gómez-Alonso, Rodríguez & Aguaded, 2014), la 
sobreexitación (Lipovetsky, 2004), pulsaciones visuales (Vernier en 
Pascual), y un lugar de experimentación (Grijalba, 2011). 

Los académicos lo conciben como un producto social característico 
de la época posmoderna (Pedrosa, 2016; Pérez, 2011; Rodríguez, 2014), 
de la cultura express (Lipovetsky, 2004) que a través de la fugacidad 
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impacta la retina del espectador, no busca comunicar ningún mensaje 
“sino excitar los sentidos y provocar emociones” (Rodríguez, 2014), y 
sensaciones efímeras (Grijalba, 2011). La fugacidad del video musical 
no es una confirmación de algo sino una invitación a seguir mirando.

Además, el clip de video se puede reflexionar desde los objetivos 
que persigue, así la funcionalidad primigenia sería difundir la existencia 
de una canción y una banda musical. En un nivel mucho más profundo 
es un vehículo de valores ideológicos.

Las tipologías de videoclip son diversos según el autor que lo defi-
na. Pero se citan los trabajos que mayor trascendencia han provocado 
en la actualidad. Según Sedeño (2007) las tipologías son: narrativos, 
descriptivos, descriptivos-narrativos, musical-performance, conceptual 
y mixto. En cambio, para Rodríguez-López (2014) existen dos clasifi-
caciones: narrativo y performativo.

Dos características en las que todos autores están de acuerdo son: 
su corta duración y preexistencia de una obra musical. Con respecto a 
la última idea se considera en este escrito que la canción sí condiciona, 
en menor o mayor medida, la producción del videoclip andino. Aquello 
provoca que la duración del video musical en algunas situaciones está 
directamente relacionada a lo que ocurre en la canción a nivel ritmo 
o canto.

Una vez realizado un recorrido breve por el videoclip, ahora es 
necesario relacionarlo al concepto de música andina. Se trata de un 
concepto problemático porque su denominación abarcaría todo ritmo 
y sonido proveniente de los andes desde Colombia hasta Chile. Pero en 
el territorio ecuatoriano cuando se habla de la música andina se tiene 
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la idea de música folklórica o autóctona de los pueblos originarios. En 
algunos casos, de forma peyorativa, se denomina la música de indios.

Hecha esta descripción de la música andina en Ecuador se trabajará 
con exponentes artísticos de la provincia de Imbabura, pertenecientes 
a la etnia otavalos. Los otavalos son un grupo étnico que han tenido la 
oportunidad de recorrer el mundo a través del comercio de artesanías 
y su música. Así sus manifestaciones se configuran entre lo tradicional 
y lo moderno, entre lo originario y la hibridación, la adaptación y la 
rebeldía, lo joven y lo adulto.

Para Ataulfo Tobar la clasificación de la Música Ecuatoriana sería 
según sus raíces: Influencia aborigen, Influencia Africana e Influencia 
Mestiza. Dentro de la influencia aborigen está la música andina. Este a su 
vez se clasifican en: Yumbo, Yaraví, Sanjuanes, Saltashpa y Carnavales 
(Tobar, 1981).

El análisis del videoclip musical posee diferentes enfoques, así se 
identifican desde análisis narrativos, análisis de la comunicación, análisis 
estéticos, análisis formales o análisis la representación. Este trabajo se 
realizará un proceso de reflexión desde el análisis de la representación. 

1.2 Representación Audiovisual

¿Qué es la representación? Los estudios de la representación son 
tan amplios y diversos. “Las representaciones marcan las identidades, 
inflexionan el tiempo, remodelan y adornan el cuerpo y cuentan his-
torias”(Schechner, 2012, p. 59). El autor sostiene que todo esto ocurre 
porque las representaciones son conductas que se realizan dos veces. 
Así las conductas que se representan ocurren en la vida cotidiana y, 
por supuesto, dentro de las producciones audiovisuales. Dentro de ese 
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abanico de posibilidades de los estudios de la representación están: 
ritos-ceremonias, chamanismo, surgimiento y resolución de crisis, 
representación de la vida cotidiana (deporte y entretenimiento), juego, 
proceso de creación artística y ritualización (Schechner, 2012). Aquí 
el análisis se concentrará en los procesos de creación artística, más 
específicamente en los audiovisuales. 

Un análisis de la representación de un material audiovisual implica 
estudiar qué elementos y cómo se combinan aquellos elementos para 
formar la imagen. Como dice Casetti y Di Chio (1991) la representación 
hace alusión a algún elemento que sustituye lo ausente. La imagen sus-
tituye a la realidad que registró mas no está presente. En ese sentido, se 
podría entender la explicación de los autores “X <<está en lugar de>> Y, 
por ello X asimila a Y, X hace las veces de Y” (Casetti & Di Chio, 1991). 
Parafraseando a Eco, la imagen es la representación de una ausencia.

Relacionando las ideas de Schechner, Casetti y Di Chio se podría 
entender que la creación de un video clip implica ritos, relatos, juegos, 
etc., y con todo aquello el productor combina para crear una imagen 
audiovisual y mostrarla al público. No hay que olvidar que “las re-
presentaciones – ya sean en artes escénicas, en el deporte o en la vida 
cotidiana – consisten en gestos y sonidos ritualizados”(Schechner, 
2012, p. 94). ¿Qué elementos rituales o representacionales se pueden 
encontrar en el video musical andino?

Además, un análisis de la representación, siguiendo ideas de Sche-
chner, “tienen simpatías con la vanguardia, con lo marginal, con el 
off-beat, con lo minoritario, lo subversivo, lo torcido, lo raro, la gente 
de color y los ex colonizados” (2012, p. 26).
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2 Metodología

La metodología será cualitativa, y se fundamentará en el diseño 
propuesto por Casetti y Di Chio (1991). La técnica de investigación será 
la observación estructurada. Para este análisis se seleccionarán cinco 
videoclips atendiendo los siguientes criterios: artista de trayectoria, 
jóvenes artistas, música tradicional, música protesta y humorística. Los 
videoclips seleccionados corresponden a diferentes casas productoras 
(empresas familiares en la mayoría de casos) que muestran sus videos 
musicales en la plataforma YouTube. 

El diseño del análisis recorrerá el siguiente camino.

1. Niveles de representación 

2. Espacio

3. Tiempo

4. Los regímenes de la representación

Tabla 1.
Videoclips seleccionados para análisis de la representación

Artista/as Tema Link

Charijayac Mi destino https://www.youtube.com/
watch?v=FhObu4utnfQ 

Runastyle Corazón malo https://www.youtube.com/
watch?v=dm8BGjUQiUY 

Los Nin Unas las manos https://www.youtube.com/
watch?v=4sd5pZCElx0 

Runallacta Otavalo Cariñito https://www.youtube.com/
watch?v=6h5GVkfUF2Q 

Mana Maymanta Jahua Ñan https://www.youtube.com/
watch?v=SdhwFkS10r8 
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Este diseño de análisis corresponde a los autores Casetti y Di Chio, 
con algunas modificaciones según los requerimientos del investigador 
y los objetos de estudio. Así, los videoclips seleccionados están en la 
tabla 1.

3 Análisis

3.1 Mi destino / Charijayac

La agrupación Charijayac es originaria de la ciudad de Otava-
lo-Imbabura. Tienen una trayectoria musical de más de 25 años y ac-
tualmente están radicados en Barcelona-España. Se identifican con la 
música andina pero a lo largo de su carrera han sabido mezclar diferentes 
ritmos provenientes de distintos lugares.

Imagen 1. Videoclip Mi destino de Charijayac. Charijayac (2018)
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3.1.1 Niveles de representación. En un nivel de puesta en escena 
la producción del video musical se llevó a cabo en la ciudad de Bar-
celona-España. El tema sobre el que gira es una historia de amor entre 
dos jóvenes migrantes que se añoran. Algunos indicios sobre el origen 
ecuatoriano de los personajes, la banda y la música se muestran en los 
siguientes elementos: vestimenta de obrero, cabellera larga de lo pueblos 
andinos, pasaporte ecuatoriano, creación de zampoñas y actividades 
deportivas con amigos de origen migrante. El tema central del videoclip 
es la añoranza por un amor que partió, pero al final se reencuentran. Los 
motivos del videoclip son la: soledad, añoranza, incomprensión y alegría.

El nivel de puesta en cuadro se observa que las acciones ocurren 
en ciudad donde ha caído la noche. Nivel de puesta en serie hay una 
pequeña historia de amor entre dos jóvenes migrantes que al final se 
reencuentran. Los grados de ejemplaridad y pregnancia estaría en la 
condición de migrante obrero ecuatoriano que sufre en soledad, año-
ranza y incomprensión.

3.1.2 Espacio. Las escenas ocurren en un barrio de clase obrera en 
la ciudad de Barcelona-España, además hay espacios de filmación en la 
habitación del personaje y una cancha deportiva. Todo lo antes mencio-
nado hace referencia a lo que se encuentra dentro del cuadro. Como está 
planteado el videoclip no existe un manejo intencionado o planificado 
del espacio fuera de campo. A ese recurso no se lo toma mucha atención 
porque aparentemente no ocurre nada por fuera del cuadro.

Se combinan movimientos de cámara y con tomas estáticas, por lo 
que podríamos decir que se trata de una espacio dinámico descriptivo. 
Es decir, la cámara muestra el sitio donde se encuentra el personaje 
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del videoclip y las distintas sensaciones que le recorren. Asimismo, la 
cámara acompaña en la soledad del protagonista casi todo momento. 
El tratamiento del espacio es de característica orgánica porque existe 
unidad en el tema del clip musical.

Finalmente, el video musical combina espacios planos y profundos 
para reforzar el tema de la soledad del personaje principal.

3.1.3 Tiempo. Según Casetti y Di Chio hay cuatro categorías que 
hay tomar en cuenta para analizar el tiempo fílmico: colocación y de-
venir, el orden, duración y frecuencia. La colocación y el devenir se 
pueden explicar que las acciones ocurren en la ciudad de Barcelona 
en el año 2018. Y el tiempo del devenir ocurre entre un presente y un 
pasado reciente.

Dentro la categoría orden se trata de un tiempo lineal porque existe 
un inicio y fin. En la mitad del videoclip hay flashback pero luego el 
curso del tiempo sigue línea recta.

En la categoría duración ocurre en un tiempo normal, las acciones se 
realizan como ocurre en la realidad. Sin embargo, no se utilizan planos 
secuencias sino escenas que tienen una duración normal.

En la categoría frecuencias como recurso para enfocar un tema se 
identifican frecuencias múltiples con elementos que resaltan: la soledad 
del sujeto en varios lugares, fotografía de la chica amada, momentos 
alegres de la pareja, la creación de un instrumento musical andino: 
zampoñas.

3.1.4 Regímenes de representación. Respecto a los regímenes de 
representación se identifican una combinación de analogía absoluta y 
construida. La analogía absoluta hace referencia a mostrar de forma 
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fidedigna la realidad a través de la cámara. Bajo esta interpretación se 
identifican las calles de la ciudad de Barcelona. Mientras que la analo-
gía construida hace referencia a una puesta en escena o recreación, en 
ese sentido el departamento del sujeto principal del videoclip es una 
clara muestra.

3.2 Corazón Malo / Runastyle

Imagen 2. Agrupación Runastyle, tema Corazón Malo. Runastyle/Canal Oficial. (2016)

Es una agrupación musical integrada por jóvenes artistas de Ilumán 
y Cotacachi en la provincia de Imbabura. Su estilo musical transita en 
la fusión de ritmos autóctonos con tendencias musicales más actuales 
como: reggaeton y a la música electrónica. Por esa razón, se identifican 
con el adjetivo de “electroandino”.

3.2.1 Niveles de representación. La producción del videoclip se 
da en la ciudad de Otavalo. Hay dos cantantes, una joven mujer y un 
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hombre joven, y cada uno de ellos acompañados por grupos de hombres 
y mujeres que aparecen a nivel de puesta en cuadro.

La imagen muestra un enfrentamiento o debate musical entre hombres 
y mujeres. El cantante varón utiliza vestimenta occidental, mientras que 
la cantante mujer utiliza su traje típico indígena. Lo mismo ocurre con 
los grupos de muchachos, el conjunto femenino utiliza la mayoría traje 
típico y los hombres utilizan vestimenta occidental muy cercano a la 
moda juvenil del hip-hop. Los planos son abiertos y hay predominancia 
por enfocar el grupo de hombres y mujeres que están bailando. En este 
videoclip no se identifica algo que se pueda llamar como narración. 
Finalmente, a pesar de tratarse y definirse como artistas indígenas la 
letra de la canción está en español.

Según la clasificación de Rodríguez López (2014) este video musical 
sería de tipo performativo porque bailan y danzan.

3.2.2 Espacio. En lo referente a las categorías de In/off se evidencian 
en pantalla que hay el manejo de dos espacios: rural (paisajes naturales 
de la ciudad de Otavalo) y urbano (espacio público de Otavalo). En lo 
concerniente al fuera de campo se evidencia que no existe el manejo de 
este recurso, es decir, nada interesante pasa fuera del cuadro fílmico.

Respecto a la categoría estático versus dinámico se puede observar 
que el videoclip tiene mucho movimiento de cámaras, paneos de iz-
quierda a derecha y viceversa, y la utilización de un dron que hace tomas 
desde el aire. En las tomas dinámicas hay que predominancia por planos 
abiertos donde se observan a las jóvenes bailar al ritmo de la canción.

En lo concerniente a lo orgánico y desorgánico se debe mencionar 
que el clip tiene tendencias más hacia lo desorgánico porque no existe 
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ningún tipo de unidad o narrativa, y mas bien hay mucha fragmenta-
ción. De esta forma, se puede mencionar que existen espacios móviles 
y espacios dinámicos expresivos.

3.2.3 Tiempo. El tiempo de colocación de este videoclip es en la 
ciudad de Otavalo en el año 2015. No existe un tiempo del devenir. 
Todo ocurre en un presente continuo.

Con respecto al orden el tiempo es de carácter lineal, hay un inicio 
y fin del debate musical ente hombres y mujeres. No existen flashback 
o ningún tiempo alterno.

La duración del tiempo es normal a pesar de que no existen planos 
secuencias, se trabaja por escenas. No existe ningún tipo de elipsis. 
Pero el corte de plano a plano es mucho más dinámico.

Respecto a la frecuencia dentro de este video musical son: baile en 
círculo desde una toma área, vestimenta típica de las mujeres indíge-
nas, intérpretes del instrumento denominado la bandolina. A esto se lo 
denominaría una frecuencia repetitiva.

3.2.4 Regímenes de representación. Dentro de los regímenes de 
representación existen una combinación de analogía absoluta y analogías 
construidas. La analogía absoluta se observa en los lugares seleccio-
nados para grabar el video musical: un parque y ambientación natural 
donde no se tiene cuidado sobre la iluminación. La analogía construida 
está representada en los movimientos del baile grupal y en círculo que 
realizan los jóvenes. El baile es una acción que previamente se planifica.
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3.3 Unan las manos / Los Nin

Los Nin es una banda de música de hip-hop andino conformado 
principalmente por jóvenes de la ciudad de Otavalo-Cotacachi. Pero 
fusión musical también va con el rock y la cumbia. En su página web 
se menciona que los objetivos de la banda es reivindicar y fortalecer la 
lengua materna del kichwa.

Imagen 3. Agrupación musical Los Nin. UrbandColectivo (2018)

3.3.1 Niveles de representación. La producción del videoclip ocu-
rre en la ciudad de Quito (en primera instancia) y culmina en Otavalo 
(segundo momento). Se trata de un videoclip tipo narrativo (Sedeño, 
2007), hay una historia que sucede dentro de una empresa.
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Se parte de una idea estereotipada sobre el indígena obrero que 
trabaja en un puesto operativo de la empresa limpiando escritorios, ba-
ños, etc. Además, se observa un sujeto tímido y lejano. La historia gira 
alrededor de una acusación del jefe de la organización por un supuesto 
robo, culpan al sujeto indígena de sustraer un reloj.

Se considera que se tocan temas respecto al sujeto indígena en la 
ciudad, sus actividades laborales, sus ilusiones, su función o rol que 
la sociedad le designa, sus aspiraciones, los ataques, prejuicios, los 
racismos que existen en la ciudad de Quito.

La canción es un estilo híbrido entre rap y rock, y el idioma que se 
utiliza son el kichwa y el español.

3.3.2 Espacio. El espacio del registro del videoclip se ubica en una 
empresa de la ciudad de Quito. Principalmente, se representan espacios 
administrativos y de limpieza, lugares donde están los empleados de la 
organización. Hay pocas tomas sobre el despacho del director o geren-
te. El registro del espacio es una combinación entre espacios estáticos 
y dinámicos. Estático cuando a través de la imagen se busca ubicar 
y describir al espectador dónde ocurrirá la acción de los personajes. 
Dinámico cuando hay un punto de giro dramático cuando ocurre la 
acusación de robo. 

El videoclip es orgánico porque la narrativa tiene un orden lineal 
y los diferentes fragmentos se encadenan para dar sentido a la obra 
audiovisual.

3.3.3 Tiempo. El tiempo donde ocurre la narrativa es un pasado 
(2018) cercano. El modo de registrar el tiempo es de carácter lineal. Sin 
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embargo, al final del videoclip se puede observar un cambio de espacio 
y tiempo. El personaje principal entra (o regresa) a un universo andi-
no, esto ocurre de forma metafórica cuando el personaje pisa la tierra 
(Pacha Mama) y entra a un lugar donde hay fiesta y danza. Al llegar a 
ese lugar lo integran a la comunidad.

Hay escenas y no se registran planos secuencias. Sin embargo, muy 
relacionado a lo anterior, la duración de las escenas cuando ocurre la 
presentación del lugar y los personajes, y posteriormente la persecución 
por la acusación del robo la duración del tiempo es normal. Pero en la 
parte final del video cuando el personaje entra en el espacio y tiempo 
andino que hace referencia a la fiesta andina, se representa al tiempo 
mucho más lento.

Los tiempos o los elementos que se repiten o existe frecuencia es 
el quinde2. Se trata de un ave de la parte andina considerada sagrada. 
El quinde aparece como objeto, imagen, símbolo y sonido a lo largo 
del videoclip.

3.3.4 Regímenes de representación. El régimen de representación 
es una analogía construida, pues todo es una recreación. Así la empresa 
es una recreación. Y la parte final ocurre lo mismo cuando el personaje 
regresa a sus raíces culturales. Hay analogía absoluta al inicio cuando 
a través de las imágenes se trata de exponer la ubicación del videoclip 
que ocurre en la ciudad de Quito- Ecuador.

2. Quinde o también llamado colibrí. 
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3.4 Cariñito / Runallacta de Otavalo

Runallacta3 de Otavalo es una agrupación musical integrada por 
artistas de trayectoria y jóvenes talentos.

Imagen 4. Agrupación Runallacta Otavalo. AylluRecords (2017)

3.4.1 Niveles de representación. Es tiempo de fiesta en el territorio 
rural de la provincia de Imbabura, la agrupación musical llega para 
formar parte de la danza en circular andina, un rasgo particular de los 
pueblos andinos en época de celebración. La agrupación musical está 
vestido con trajes típicos (sombrero, pantalón blanco, ruana y alpargatas). 

3. Runallacta significa tierra de runas. Runas en quichua significa seres humanos. 
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La interacción entre grupo musical y uno de los personajes princi-
pales muestran los primeros rasgos de la tradición andina al momento 
de compartir bebidas considerada sagradas. En sentido, se observa que 
cuando el joven ofrece una copa de licor a su invitado este no le acepta 
hasta que la primera copa la beba primero él. El ceder la primera copa 
la persona que invita una bebida significa respecto y consideración. 

La vestimenta de los que integran las escenas corresponden a la etnias 
culturales del norte del Ecuador, concretamente a pueblos de Otavalo y 
Zuleta. Estos vestidos tradicionales son solo utilizados en tiempos de 
fiestas o para ceremonias importantes, el resto de tiempo en algunos 
casos utilizan vestimenta mestiza. Aunque en este videoclip no queda 
del todo claro el motivo de esta celebración. 

Además, hay que indicar que la historia gira el alrededor de la ilu-
sión de un joven artista respecto a una chica. Si bien es cierto que el 
encuentro entre los dos personajes no está claro porque ambos están en 
el mismo grupo que está danzado desde el inicio, el videoclip muestra 
los sentimientos que el artista tiene para ella. 

En nivel de modalidad, un concepto de Casetti y Di Chio (1991), lo 
que se pretenden mostrar son: momento de fiesta, el enamoramiento, 
y la identidad. Y respecto al nivel de nexos se puede observar que se 
desarrolla un relato breve y superficial. 

Respecto a la letra de la canción es cantada en español a pesar de 
definirse como grupo indígena. Según las tipologías mencionadas atrás 
este videoclip sería de carácter descriptivo – narrativo (Sedeño, 2017). 

3.4.2 Espacio. El espacio donde se registra el video musical son los 
exteriores y, específicamente, en el patio de una casa de campo en la 
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provincia de Imbabura. Al mirar las tomas desde el aire se observa el 
entorno natural con mucho verde, una casa típica de la región andina 
del Ecuador y las personas que bailan celebrando algún motivo no es-
pecificado. Se realizan tomas aéreas para ubicar al espectador que está 
en frente de un producto con música rural.

Respecto al registro del espacio se evidencia una combinación entre 
lo estático y lo dinámico producto de la utilización de drones desde el 
aire. Se identifica una toma subjetiva (que corresponde al personaje 
principal) en la danza. Por eso, se menciona que se manejan un espacio 
dinámico descriptivo.

El clip musical intenta tener organicidad a través del relato, pero 
hay algunos elementos que no quedan del todo claras. La aparición 
de la chica, la integración de la chica a la danza andina, el paso de un 
tiempo a otro (un año).

3.4.3 Tiempo. El tiempo de colocación ocurre en tiempo presente 
(en el año 2017). A la mitad del videoclip hay un salto hacia adelanta, 
un año específicamente, aquello que no queda muy claro en una primera 
observación. Se trata de un progreso en tiempo lineal. No se registran 
planos secuencias. En ciertas tomas existen un tiempo más lento para 
reforzar las miradas de los jóvenes que se gustan. Además, con el manejo 
del tiempo de forma más pausada se busca afianzar la perdurabilidad 
de los sentimientos que una persona posee sobre la otra.

La duración del tiempo dentro del videoclip musical es normal, con 
ligeras variaciones de tiempo.

Los elementos que se repiten con frecuencias son: la agrupación 
musical, los instrumentos musicales, la vestimenta típica, la naturaleza 
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que rodea la casa, la danza andina en círculos, la mirada y sonrisa del 
mutuo gusto entre los jóvenes.

3.4.4 Regímenes de representación. Sobre el régimen de represen-
tación se puede ubicar como una analogía construida. Es decir, si bien 
utiliza elementos de la naturaleza; pero la danza, sus trajes típicos y el 
ambiento festivos son recreados. 

3.5 Jahua Ñan/ Mana Maymanda

Mana Maymanda es una agrupación musical de la parroquia de 
Peguche en la ciudad de Otavalo.

Imagen 5. Grupo Mana Maymanda. Canción Jahua ñan. AylluRecords (2018)

3.5.1 Niveles de representación. Desde el inicio del videoclip se 
muestra la pertenencia a la cultura indígena de la ciudad de Otavalo. 
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Madre e hija salen de su casa, aquello hace ver que se tratan de familias 
de clase media. La canción inicia con un diálogo entre madre e hija 
en idioma kichwa. El diálogo hace referencia en ir a buscar granos y 
hortalizas en el sembrío.

En el camino hacia la recolección de los granos y las hortalizas la 
chica, de características más extrovertida, le sonríe al chico que pasaba 
por el camino, y este se pone nervioso.

El chico, la chica y sus respectivas familias son comerciantes de ropa 
y artesanías. Además, el nivel de vida que se observa en los chicos es 
acomodada, es decir, utilizan computadoras, las casas están impecables, 
hacen referencia a películas extranjeras, etc. Todo esto hace notar que 
el indígena está muy relacionado a sus raíces y la globalidad.

Los elementos visuales que identifican a este video musical como 
andino son: los personajes que están vestidos con traje típico (más en 
las mujeres), el cabello largo de los varones, instrumentos musicales, 
laguna de San Pablo, etc. Además, otro elemento no relacionado con 
lo visual que se identifica con la cultura andina son los diálogos que 
ocurren en kichwa.

El tema principal es la primera ilusión de un joven. La canción es 
cantada principalmente en idioma kichwa. El videoclip es de estilo na-
rrativo (Sedeño, 2017) pero está alternada con la aparición y ejecución 
musical del grupo.

3.5.2 Espacio. Los diferentes lugares son: un local comercial don-
de se oferta ropa y tapices típicos, espacio abierto (ciudad y campo), 
la laguna de San Pablo en Imbabura, casa del muchacho y casa de la 
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muchacha. El manejo de estos espacios quizá obedece a representar 
la pertenencia del grupo musical a la ciudad de Otavalo o Imbabura.

Hay espacios estáticos que se identifican en la casa del muchacho 
y muchacha, pero así mismo hay espacios dinámicos producidos dro-
nes. Además, la utilización del ambientes naturales abiertos cumple la 
función de un espacio dinámico descriptivo.

3.5.3 Tiempo. El video se produjo en 2018. El tiempo colocación 
que se presenta dentro del videoclip hace referencia más o menos al 
mismo año de producción. El desarrollo temporal casi en su totalidad 
es lineal, solo con pequeñas variaciones.

Hay varias escenas donde hay un tiempo futuro y otro onírico. El 
tiempo futuro cuando el muchacho enamorado imagina tener un hijo 
con la chica de la que está enamorado. El tiempo onírico sucede cuando 
sueña que está junto a la chica en un barco de totora en la laguna de San 
Pablo y representan la imagen de la película Titanic.

Se identifican varias elipsis ordinarias que ayudan a resumir el relato 
y hacerlo más dinámico. Dentro de la categoría dilatación se identifica 
que la extensión del tiempo es normal.

3.5.4 Regímenes de representación
Los regímenes de representación son analogías construidas. Como 

dice Casetti y Di Chio (1991) esta tipología significa que hay una re-
construcción de la realidad. Tal vez se podría mencionar una analogía 
de tipo absoluta al momento de mostrar a la agrupación musical y el 
entorna natural del lago de San Pablo.
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4 Conclusiones

Un análisis de la representación significa estudiar los elementos que 
están colocados al interior o exterior de la imagen. De manera general 
se evidencia que los videoclips trabajan temas como: amor, soledad, 
añoranza, debate de género, injusticia y reivindicación. En la mayoría 
de los videoclips las personas que aparecen en pantalla son jóvenes y 
con predominancia masculina.

El clip musical andino sirve para difundir, en primer momento, la 
obra musical. En segundo lugar, con la difusión de la canción también 
viene acompañado de la representación cultural o identificación del 
sitio de origen de las agrupaciones musicales andinas. Los cinco videos 
musicales muestran algo de la provincia de Imbabura.

Si bien es cierto que predomina una representación de la identidad 
cultural indígena, pero hay elementos que muestran que la cultura 
indígena está en constante evolución e hibridación. Los signos donde 
se evidencian son: en los instrumentos musicales de las bandas, com-
binación de canto en español – kichwa, vestimenta asociada a artistas 
de otros géneros como: hip-hop, rap, reggaetón y rock.

De los videos musicales analizados todos manejan elementos para 
hacer referencia sobre la pertenencia a un grupo étnico. Esto se identifica 
en la vestimenta tradicional de los artistas, personajes o los integrantes 
de la coreografía andina que aparecen en la obra audiovisual. Asimis-
mo, un elemento característico de los pueblos andinos es la danza en 
círculo que se evidencian en algunos videoclips de forma directa. Por 
esa razón, en el videoclip andino es importante colocar atención en el 
cuerpo como lugar de identidad a través de signos como: vestimen-
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ta, instrumentos musicales, coreografías, espacios urbanos (Ciudad 
de Otavalo principalmente) y rurales. Todo lo mencionado está muy 
cerca de las categorías de análisis de la representación planteado por 
Schechner (2012) porque son ritualidades que ayudan a identificar un 
grupo humano.

Solo un videoclip se representa al indígena como un sujeto que no 
tiene agencia propia donde tiene el papel de un obrero pero que final-
mente toma fuerza y consciencia cuando vuelve con los suyos. En los 
otros, ejemplos se mira al sujeto indígena como portador de: cultura, 
sentimientos, personal intercultural, artista – creador y modernos.

La mayoría de clips musicales son producidos en exteriores sin 
ningún tipo de planificación previa, y quizá ahí su principal debilidad. 
4 de los 5 videoclips no toman en cuenta la planificación del espacio 
donde se registra la producción, solo se buscan espacios abiertos que 
muchas veces no tienen ningún significado.

En los videoclips más cercanos a la tipología narrativa (Sedeño, 2017) 
los personajes son representados por actores empíricos o los miembros 
de la agrupación musical. En todos los videoclips hay una combinación 
entre los artistas y la historia o los artistas y la descripción. (Strate, 2015)
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Embora seja mais conhecido por suas instalações de vídeo comu-
mente conhecido como filme exposto ou a matriz do fenômeno efeito 
cinema na arte contemporânea, o trabalho de Gordon assume diferentes 
linguagens: fotografia, performance, colagem musical, texto, diversas 
projeções, instalações sonoras.

Na videoinstalação “Déjà vu” (2000), o sistema de telas simultâneas 
provoca maior consciência dos nossos pontos de referência temporais. 
O mesmo filme noir hollywoodiano, “Morto na Chegada” (1949) de 
Rudolph Maté, é projetado em três grandes telas colocadas lado a lado 
em uma grande parede como se fosse uma grande pintura-mural-au-
diovisual.

Figura 1. Douglas Gordon Instalação Déjà vu, 2000 Video projeção no Museu de 
Arte Moderna da Vila de Paris Artnet Magazine (NY). Millen (s.d.)
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O filme é projetado ligeiramente dessincronizado em 23 imagens 
por segundo na primeira tela, em 24 na segunda e em 25 na terceira tela. 
Este sistema provoca um atraso de oito minutos entre as três projeções 
provocando uma sensação de “déjà vu” para o espectador. A pequena 
variação de velocidade desgasta a sincronia das três projeções. 

Assim, a história do contador que narra sua própria morte num 
futuro indeterminado – provocada pela ingestão de um veneno de 
ação lenta –, enquanto tenta descobrir seu assassino, se desenrola 
em tempos diferentes diante do espectador, adiantando ou repetindo 
informações, conforme o ponto de vista (Millen, s.d).

Douglas transferiu o filme para um suporte em vídeo e ao projetar 
as cenas com um delay entre elas, acaba por gerar um efeito divergente 
entre três narrativas idênticas que só vão se tornando cada vez mais 
estranhas na medida em que o tempo e as cenas avançam. 

Dubois descreve a videoinstalação de Gordon assim:

A minúscula variação de velocidade, imperceptível a princípio, des-
gasta pouco a pouco a sincronia das três projeções, até fragmentar 
o filme em praticamente três filmes diferentes, desajustados, desa-
finados tal qual um piano, que o espectador, cujo olhar vai de uma 
tela a outra, tem dificuldades em afinar consigo mesmo. Ainda que 
saiba que o presente (da ação) está no centro, o futuro à direita e 
o passado à esquerda, o que lhe permite jogar, de um lado, com a 
solução antecipada do suspense, e do outro, com a re-visão de sua 
memória, ele se (re) encontra despedaçado no tempo e na narrativa 
pela tela tripla, e os vaivéns simultâneos de seu olhar entre as três 
imagens lhe causam vertigem, como se o filme tivesse sido montado 
sem ordenação e os planos se encadeassem horizontalmente, sem 
uma linha estruturante, de maneira semelhante a um pião vertiginoso 
(Dubois, 2009, p. 197).
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Nesta instalação, Gordon explora o cinema exposto que se apropria 
de cenas de filmes conhecidos e com elas reconstroem uma paisagem 
visual. O artista discute ainda questões ligadas à morte e identidade. No 
filme original, um homem chega a uma delegacia e relata o seu próprio 
assassinato, por isso o nome Morto na chegada. São trechos deste filme 
que Gordon utiliza na videoinstalação Déjà vu (2000). 

A narrativa de Gordon reconstrói diferentes significados e solu-
ções para o assassinato envolvendo possíveis traições e a confusão de 
identidades a partir da relação entre memória e repetição das cenas. O 
resultado se torna cada vez mais confuso na medida em que a sobre-
posição das imagens e da trilha sonora se dá. Ao final, estamos muito 
mais envolvidos pela descontinuidade e descompasso entre as cenas do 
que em descobrir quem assassinou o protagonista. 

Uma vez exibido fragmentado, o filme desajusta o olhar do espec-
tador que vai de uma tela à outra tentando construir uma única narra-
tiva. Ainda que saiba que o presente da ação está no centro, o futuro 
à direita e o passado à esquerda, o filme se encontra despedaçado no 
tempo e os vaivéns simultâneos pela tela tripla causam vertigem. As 
videoinstalações de Gordon jogam com efeitos de continuidade, estra-
nhamento e experiências multissensoriais provocadas pelas alterações 
espaço-temporais (Dubois, 2009). 

O hibridismo de linguagens está presente na maneira como o artista 
nos leva a experimentar o cinema: por meio da linguagem das insta-
lações ou arte ambiental. Neste contexto, ao utilizar como suporte a 
videoinstalação, Gordon espacializa as cenas em telas de projeções 
de grandes formatos nas paredes do espaço expositivo cujo tamanho 
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e disposição levam o público a interagir com as imagens caminhando 
muito próximo a elas. 

Ao caminhar muito próximo as telas de projeção e percorrer frente 
a frente acompanhando o desenrolar da narrativa em pé diante do mo-
vimento e do som, o público é tomado pela perspectiva e volume, cor 
e forma audiovisual e a interação é mais intensa. 

Figura 2. Douglas Gordon Instalação Déjà vu, 2000 Video projeção no Museu de 
Arte Moderna da Vila de Paris Artnet Magazine (NY). artnet (s.d.)

O público é convidado a deixar a poltrona do cinema para caminhar 
por entre as cenas. 

O conceito de cinema expandido ou expanded cinema que surge com 
as ideias seminais de Gene Youngblood nos anos de 1070, conforme 
Fernando Stutz: 
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[...] para além das salas de cinema e muito além das narrativas do 
cinema comercial, floresceu a partir de um diagnóstico igualmente 
casual de que o cinema estava se reconfigurando e encontrando 
outros modos de existir, sempre na direção do seu estabelecimento 
como uma forma autônoma de arte. (Stutz, 2016, p. 33).
Stutz descreve ainda outro termo também aplicado a este hibridismo 

entre cinema e artes visuais, cunhado por Jonatham Walley em 2003: o 
paracinema. Este termo teria sido usado para descrever obras de arte que:

[...] se situam nesta intersecção entre o cinema e as artes visuais, 
inclusive aquelas que não utilizam as partes constitutivas do disposi-
tivo cinematográfico, mas que exploram, a partir de outros materiais, 
seus princípios especialmente ligados à tensão tempo- espacial que 
em seu entender, constituem o maior edifício estético-teórico do 
cinema (de Marey à Douglas Gordon) (Stutz, 2016, p. 33). 

A sala de exposição totalmente escura, os reflexos no chão, a sen-
sação de grandiosidade das cenas e a disposição das mesmas como 
fotogramas ou acetatos fotográficos, em sequencia um ao lado do outro, 
nos revelam que a linguagem hibrida desta videoinstalação favorece 
que a experiência cinema acentue aspectos temporais da linguagem 
cinematográfica. 

No outono de 1977, a fotógrafa e diretora de cinema norte-americana 
Cindy Sherman começou a fazer fotos inovadoras e inquietantes, as 
Untitled Film Stills, que acabariam se tornando uma de suas séries mais 
conhecidas e um marco pioneiro no campo da fotografia construída.

Ao longo de três anos, a série totalizou setenta fotografias em preto 
e branco que, assemelhando-se a fotos publicitárias feitas em sets de 
filmagens, são interpretadas por críticos de arte como uma lista que 
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dramatiza os papéis femininos estereotipados inspirados em Hollywood 
dos anos 1950 e 1960, filmes noir, filmes B e filmes de arte europeus. 

Quando buscamos compreender as fotografias de Cindy Sherman 
é preciso observar o contexto cultural e a tendência artística de que 
participa a poética da artista. Esta série de fotografias de Sherman foi 
produzida em uma época na qual o olhar da crítica e da teoria da foto-
grafia e da imagem estava muito mais atento à descrição de um sistema 
de códigos culturais e sociais do que na materialidade da imagem ou 
como ela havia sido produzida. 

Figura 3. Cindy Sherman. Untitled Film Still #14. 1978. Fotografia. 19.1 x 24.1 cm. 
The Museum of Modern Art (MoMA) (s.d.a)
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Em seu livro A Fotografia como Arte, Charlotte Cotton, curadora 
residente do International Center of Photography (ICP), de Los Angeles, 
relata que a teoria e critica modernista entendia a fotografia como fruto 
da autoria e do desenvolvimento técnico e estético desse meio, os estu-
dos pós-modernos sobre a fotografia vão considera-la como processos 
de codificação e significação cultural. Cotton afirma:

[...] o pós-modernismo examinou esse meio de expressão em termos 
de sua produção, disseminação e recepção, abordando atributos 
inerentes a ele, como sua possibilidade de reprodução, imitação 
e falsificação. Em lugar de indícios (ou da falta) de originalidade 
de um profissional ou da manifestação de um propósito autoral, as 
fotografias foram vistas como sinais que adquiriram seu significado 
e valor a parti de sua inserção no bojo de um sistema mais amplo de 
codificações sociais e culturais (Cotton, 2013, p. 191).

Para esta pesquisa, interessa refletir sobre a construção cênica e 
performática que Sherman realiza tendo como suporte a imagem foto-
gráfica. O imaginário feminino, roupas e figurinos, cabelo, maquiagem, 
comportamento e papeis sociais, bem como as paisagens são assumidos 
pela performer que reinterpreta personas socialmente estereotipadas e 
assim o faz pela linguagem fotográfica. Suas fotografias de performance 
ou como chamamos, fotografia cinema, são muito mais que o registro de 
uma ação pois são um pensamento, um conceito na forma de imagens.

Mesmo que só conheçamos por alto as possíveis tramas narrativas 
que estão sendo retomadas na composição, dada nossa familiaridade 
com a codificação desses filmes, começamos sem demora a ler as 
narrativas subentendidas nas imagens. Fotogramas de filmes sem 
título, portanto, é uma demonstração do argumento defendido pela 
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teoria feminista de que a feminilidade é uma construção de códigos 
culturais e não uma qualidade naturalmente inerente ou essencial 
às mulheres (Cotton, 2013, p. 193).

É como se claramente a intenção da artista fosse revelar, a partir de 
suas foto-performances, a imagem da mulher representada pelo cinema 
hollywoodiano. Mas se já existem os frames e ou tais cenas já foram 
filmadas porque refazer estas imagens em fotografia? Se estes filmes 
já foram filmados porque fazer fotografias repetindo as cenas? Para 
se colocar em cena. “Ela é ao mesmo tempo a pessoa que observa e a 
pessoa observada” (Cotton, 2013, p. 193).

São autorretratos e ao mesmo tempo registros de performances, 
cujo texto ou scketch, podemos assim considerar, são frames de filmes, 
filmados e exibidos pelo cinema.

A presença da artista na imagem confere identidade às inúmeras 
mulheres objetificadas no cinema e na sociedade. Sobre o fato de ser a 
autora e ao mesmo tempo a fotografada, Cotton analisa a imagem de 
Sherman e ressalta: 

Essa confluência de papéis, em que Sherman é tanto o tema foto-
grafado como sua criadora, é um modo de visualizar a feminilidade 
que desafia algumas questões suscitadas por imagens de mulheres, 
como quem est[a sendo representada e por quem e para quem está 
sendo construída essa projeção do feminino (Cotton, 2013, p. 193).

Estamos diante de um recurso performático, ou seja, a personificação 
do corpo do artista na construção da imagem, da cena. As fotografias 
passam a ter o caráter de manifesto e de imagem pensamento que 
questiona os padrões do feminino como algo imposto culturalmente na 
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medida em que desperta no observador a consciência de que tais papeis 
são construções sociais e culturais. Esta presença que revive e refaz as 
cenas é uma das premissas da arte da performance. Disso decorre a força 
estética e plástica das foto-performances de Cindy Sherman

Figura 4. Cindy Sherman. Untitled Film Still #14. 1978. Fotografia. 19.1 x 24.1 cm. 
(MoMA) (s.d.b)

Mas, embora os personagens e cenários pareçam familiares, os 
Stills de Sherman são totalmente fictícios, eles representam clichês 
(carreira, bomba, garota em fuga, vampiro, dona de casa e assim por 
diante) que estão profundamente enraizados na imaginação cultural. 
Enquanto as imagens podem ser apreciadas individualmente, muito do 
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seu significado só se revela na variação infinita de identidades de uma 
fotografia para outra e sua compreensão se dá em sequencia, como no 
cinema cuja narrativa é escrita em um todo do começo ao fim. Como 
grupo, as fotografias-cinema de Sherman exploram a complexidade 
da representação em um mundo saturado de imagens e referem-se ao 
filtro cultural de imagens - móveis e imóveis – através do qual vemos 
o mundo.

Se Douglas Gordon buscou a fusão da linguagem do cinema à 
linguagem arquitetônica das instalações se apropriando de cenas de 
filmes ou imagens ready-mades, Cindy Sherman também irá explorar 
esta apropriação de imagens do cinema, porém associando a linguagem 
cênica e performática à fotografia. Ambos os artistas sintetizam diferentes 
operações poéticas que marcam a produção e o estatuto da imagem na 
contemporaneidade como a apropriação, o uso de imagens ready-made 
ou de segunda geração, remix de filmes e ainda a espacialização das lin-
guagens visuais como nas videoinstalações e ou fotografias construídas. 

O Estatuto da Imagem na Contemporaneidade

Phillippe Dubois afirma que o audiovisual alimenta, informa, influen-
cia, inspira, irriga obras e artistas de diferentes gerações e hoje está por 
toda parte. Estamos no campo da apropriação, remix, filme exposto e 
remontagens por fragmentos. Como se sabe, as imagens técnicas afetam 
a cultura desde o surgimento das máquinas de imagens. 

Para Costa (2009), a arte no século XX se tornou fotográfica. Re-
gistrar, arquivar, samplear e reproduzir ou serializar se tornam ações 
poéticas (fazer) que operam os novos meios e suportes. De igual forma, 
na era eletrônica o armazenamento de dados e informações e o acesso 



188

a diferentes bancos de imagens já codificadas e produzidas pela arte e 
pela comunicação (fotografia, vídeo, televisão) promovem uma segunda 
corrente de transformações que se observa no campo das operações po-
éticas: reviver e refazer ou apropriar-se e remixar. Estas são operações 
que compõem os processos criativos da imagem na contemporaneidade. 

Estamos na era digital ou pós-fotográfica e para o artista e pesqui-
sador Baio:

As tecnologias digitais acabaram por abarcar por completo a fotogra-
fia, o vídeo e, posteriormente, o cinema em uma única base técnica, 
simplificando os processos cr cruzamento, apropriações e hibridi-
zações. Com a base técnica digital, passa a ser possível toda sorte 
de transcrições, efeitos, manipulações e processamentos, ampliando 
exponencialmente as possibilidades de trânsito e de contaminações 
nesse espaço entre linguagens (Baio, 2015, p. 39). 

A pós-fotografia ou o pós-fotográfico marca um conceito evocado 
originalmente por Mitchell (1994), quando o mesmo estudou os dispo-
sitivos de produção de imagem após a câmera fotográfica e o impacto 
da tecnologia digital. Sobre este termo Aparício revela que:

[...] o seu verdadeiro processo é o de transformação da própria histó-
ria, doravante confrontada com a desmaterialização e virtualização do 
mundo – configurada nos seus infinitos “arquivos fantasma” – cujo 
último avatar dá pelo nome de cloud. Se considerarmos a etimologia 
da palavra fotografia (Do gr. phõs, photós, «luz» +gráphein, «gra-
var» +-ia, pelo fr. photographie, «id.), bem como o seu significado 
implícito de “escrita do mundo” e, como tal, imagem do passado, é 
evidente que nos confrontamos com a dificuldade da sua aplicação 
às imagens contemporâneas. Hoje, o fotográfico das imagens pode 
não inscrever já as formas do mundo e dos seus objectos no trajecto 
particular de uma história, mas justamente pulverizar as suas formas 
visíveis, substituindo-as por vagas manchas moventes (e.g. criadas 
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por câmaras de vigilância, drones, etc.), traços esquemáticos, enfim, 
probabilidades, alterando de forma irredutível, quer a percepção do 
mundo, quer as suas memórias e narrativas (Aparício, 2016, p. 5).

Trata-se de um comportamento perante as imagens tanto com relação 
a sua produção quanto fruição marcada pelas operações de apropriação 
e pós-produção descritas por Nicolas Bourriaud pelo termo técnico 
advindo do campo da TV (Bourriaud, 2009). Sobre os resultados da 
proliferação e inflação de imagens na atualidade e as estratégias de 
criação dos artistas contemporâneos, Bourriaud afirma: 

Se a proliferação caótica da produção levava os artistas conceituais 
à desmaterialização da obra de arte, hoje ela desperta nos artistas da 
pós-produção estratégias de mixagem e de combinação de produtos. 
A superprodução não é mais vivida como um problema, e sim como 
um ecossistema cultural (Bourriaud, 2009, p. 48).

Um breve paralelo e notamos que o campo das imagens técnicas e 
as ações poéticas de apropriação, mixagem, colagem e outras ressig-
nificações oriundas do diálogo da Arte com o campo da Comunicação 
participam da estrutura da arte contemporânea.

Das imagens do cinema deslocadas para o campo das artes visuais 
nasce o hibridismo estético decorrente das diferentes operações poéticas: 
deslocamento, apropriação, recodificação e ressignificação no imenso 
e volumoso cenário de produção de imagens, ontem e hoje. 

O termo hibridismo tal como elemento estrutural da cultura da 
globalização que absorve aspectos do outro, do desconhecido para fun-
dir-se e tornar-se algo singular, é compreendido como prática cultural 
em diferentes épocas, conforme Peter Burke esclarece: 
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[...] hibridismo é um termo escorregadio, ambíguo, e ao mesmo 
tempo literal e metafórico, descritivo e explicativo. Hibridismo 
evoca observadores externos que estuda a cultura como se ela fosse 
a natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se fossem 
espécimes botânicos. Conceitos como apropriação e acomodação 
dão maior ênfase para o agente humano e à criatividade, assim como 
a ideia de tradução cultural, usada para descrever o mecanismo 
por meio dos quais encontros culturais produzem formas novas e 
híbridas (Burke, 2003, p. 55).

Para Peter Burke (2003) a maior dificuldade do conceito de apro-
priação, um dos elementos chave do hibridismo é entender a lógica 
da escolha por este ou aquele conteúdo já que não há um fundamento 
lógico, consciente ou inconsciente, para explicar por que alguns itens 
são apropriados e outros rejeitados. No cenário artístico moderno e 
contemporâneo são recorrentes obras e trabalhos artísticos que terão 
como traço o hibridismo estético resultado da fusão entre imagens de 
diferentes tipos e linguagens como a gravura, a fotografia, o cinema e 
o vídeo.

Pensar a relação do sujeito com as tecno-imagens e seus elementos 
centrais como variedade, repetição, propagação, mobilidade e possibi-
lidades construtivas é um dos objetivos deste estudo. Neste contexto, 
entendemos que cabe refletir ainda sobre as táticas de apropriação que 
de forma frequente manifestam o fenômeno da fotografia desconfigurada 
ou desabilitada da sua função.

Em Vilém Flusser encontramos parte dos argumentos que nos levam 
a compreensão das relações do homem com as máquinas de imagem: a 
programação que estes dispositivos exercem sobre nós.
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Para Flusser, cabe às artes romper a ordem e se libertar do sistema 
programador cuja função é manter o sistema industrial, desenvolvimento 
tecnológico e a produção massiva de imagens.

Como se conhece na história das técno-imagens, o surgimento dos 
primeiros aparelhos de registro do real é acompanhado de diferentes 
reflexões e críticas sobre os modelos e leis que envolvem tais instrumen-
tos, técnicas e como estes operam o campo da imagem. Para Flusser, 
“[...] as imagens técnicas são produzidas por aparelhos. Como primeira 
delas foi inventada a fotografia. O aparelho fotográfico pode servir de 
modelo para todos os aparelhos característicos da atualidade e do futuro 
imediato” (Flusser, 2011, p. 37). O autor destaca, ainda, o fato de que 
os “[...] aparelhos fazem parte de determinadas culturas, conferindo a 
estas certas características” (Flusser, 2011, p. 38).

Além das relações dos aparelhos e das imagens com a cultura de sua 
época, para esta pesquisa interessa especialmente as relações entre a 
imagem e o dispositivo que a produz. Sobretudo, quando consideramos 
o fato de que a imagem será sempre fruto de operações e categorias de 
um espaço-tempo fotográfico (corte e enquadramento) que resultam dos 
diferentes pontos de vista do sujeito que opera a máquina e da própria 
programação do dispositivo, como o obturador que recorta o tempo, 
seu fluxo e continuidade.

De acordo com Flusser a interpretação da imagem fotográfica nos 
leva a compreensão das condições culturais da programação do aparelho 
e, por suposto, das imagens técnicas que dele resultam:

[...] são categorias de um espaço-tempo fotográfico, que não é nem 
newtoniano nem einsteiniano. Trata-se de um espaço-tempo niti-
damente dividido em regiões [...] de pontos de vista [...] há região 
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espacial para visões muito próximas, outra para visões interme-
diárias, outra ainda para visões amplas e distanciadas. Há regiões 
espaciais para perspectivas de pássaro, outras para perspectiva de 
sapo, outras para perspectivas de criança. Há regiões espaciais 
para visões diretas com olhos arcaicamente abertos, e regiões para 
visões laterais com olhos ironicamente semifechados. Há regiões 
temporais para um olhar-relâmpago, outras para um olhar sorrateiro, 
outras para um olhar contemplativo. Tais regiões formam rede, por 
cujas malhas a condição cultural vai aparecendo para ser registrada 
(Flusser, 2011, p. 50). 

A técnica de registro e impressão da luz sobre uma superfície sem o 
uso de tintas ou grafite deu início à “era da reprodutibilidade técnica” de 
Walter Benjamin (1892-1940) ou ao regime fotográfico que somado ao 
cinema e ao registro do movimento constituirão o regime foto-cinema-
tográfico. Em outras palavras, o registro da realidade ou a visualização 
da imaginação humana na era moderna sofre transformações na medida 
em que os suportes de condução da imagem se alteram passando das 
técnicas de pintura e desenho para a gravura e a fotografia e depois da 
fotografia para o cinema e o vídeo.

Segundo Flusser, nos divertimos (porque somos programados) com 
as imagens a tal ponto de não questioná-las ou interpretá-las e isso nos 
revela o quanto estamos totalmente imersos, automatizados e domesti-
cados pelas tecno-imagens. Este comportamento acrítico está cegando 
nossa liberdade de dialogar com as imagens. 

A saída seria a retomada do controle sobre os aparelhos para que 
fossem possíveis diálogos criativos, diálogos livres a partir de um dis-
tanciamento ou reflexão, como a que arte provoca, para que as pessoas 
tomassem consciência. Flusser afirma: 
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[...] das virtualidades dialógicas inerentes a imagens: que são infinita-
mente maiores que as virtualidades dos textos [...] De tal consciência 
imagística nova se abririam horizontes para diálogos infinitamente 
mais informativos [...] de riqueza criadora [...] seríamos de repente 
todos ‘artistas’ (aqui, o termo ‘arte’ engloba ciência, política e filo-
sofia) (Flusser, 2008, p. 87).

Diante deste cenário, buscamos traçar o papel do artista como um 
agente que questiona, denuncia e está sempre pronto a interrogar o 
campo das imagens e Flusser, dentro da sua visão, assim o descreve: 

O ‘artista’ deixa de ser visto enquanto criador e passa a ser visto 
enquanto jogador que brinca com pedaços disponíveis de informação. 
Esta é precisamente a definição do termo ‘diálogo’: troca de peda-
ços disponíveis de informação. No entanto, o ‘artista’ brinca com o 
propósito de produzir informação nova. Ele delibera. Ele participa 
dos diálogos a fim de deliberadamente, produzir algo imprevisto. 
[...] o ‘artista’ não é uma espécie de Deus em miniatura que imita o 
Grande Deus [...] mas sim jogador que se engaja em opor, ao jogo 
cego de informação e desinformação lá de fora, um jogo oposto: 
um jogo que delibere informação nova. [...] devemos imaginar esse 
jogo produtivo de informações dentro de uma rede dialógica [...] 
(Flusser, 2008, p. 91).

Ao citarmos esta visão do artista de Flusser, entendemos o ato de 
se apropriar das imagens do cinema como uma atitude subversiva e 
autopoiética do artista dentro dos dispositivos de produção de imagens 
e dentro do sistema das técno-imagens e das redes que operam. Em 
síntese, a arte tem o papel de alterar a função das imagens para além 
da experiência estética e trazer à tona aspectos poéticos das imagens 
técnicas para tornar consciente a sua presença entre nós.
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Netflix, Películas Originales y su Variedad de 
Géneros

Rosa Julián Gonzales1

La televisión por demanda o streaming ha obtenido una fuerte 
cantidad de usuarios en los últimos años, siendo Netflix la novedosa 
plataforma que hizo historia con su servicio. Pero esta compañía no 
inició como en su status actual, ni se fundó recientemente, sino que fue 
creada en 1997, brindando su servicio por suscripción un par de años 
después. Considerado como un video o cineclub, los usuarios podían 
alquilar una variedad de películas y series, ya sea de forma física con 
envío postal u online. A mediados de 2013 la compañía se convierte en 
un boom, llegando a los 2.25 millones de usuarios, debido a las adap-
tación de su servicio por streaming, algo que la posibilidad de banda 
ancha en los hogares en casi todo el mundo, hacen viable2.

En nuestros días, Netflix pasa de los 75 millones de clientes, cifras 
que se lograron al dejar de ser solo un distribuidor tradicional de pe-

1. Licenciada en Ciencias de la Comunicación.
 Candidata a Magíster en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina.
 Investigadora en la Universidad de San Martín de Porres – Instituto de Investigación 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. 
 Correo: rjuliang@usmp.pe
2. La empresa sigue brindando su clásico servicio de alquiler físico, tanto en DVD 

como en Blu-Ray.
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lículas y series streaming; convirtiéndose en creador de una variedad 
de producciones originales que han transformado a la mayoría de sus 
usuarios en seguidores y fanáticos de estos contenidos.

House of cards (2013) y Orange is the new black (2013) son, sin 
duda, los estrenos hito de Netflix, las primeras producciones de la em-
presa en ser distribuida en su plataforma, y por las cuales sus ingresos 
aumentaron en pocos meses debido a su popularidad, en gran parte por 
sus personajes, los cuales fueron más allá de las series convencionales, 
teniendo incluso vida propia en redes sociales. A partir de este punto, 
se realizan más producciones, abriendo paso a las películas, estas son 
de diferentes países y géneros. 

Existe un análisis sobre las preferencias de los usuarios en cuanto a 
contenidos, punto importante de la empresa para decidir qué eliminar o 
aumentar. Netflix recibe y produce toda clase de proyectos audiovisua-
les, eligiéndolos en base a sus estudios de selección y con la consigna 
de invertir altos índices de dinero en contenidos, dejando de lado el 
crecimiento económico como una estrategia para duplicar el número 
de usuarios a corto y mediano plazo (Such, 2017).

Por consiguiente, la plataforma streaming se mantiene en constan-
te actualización y creación de series y películas al año; produciendo 
contenidos con una variedad de más de cinco géneros audiovisuales de 
acuerdo a cada región del planeta y sus preferencias. ¿Cuáles son los 
diferentes géneros cinematográficos producidos y exhibidos por Netflix? 
Antes de analizar a profundidad esta interrogación, debemos tener en 
claro el concepto de género.
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La TeorÍa de Género y su Presencia en el Cine

Determinar la definición de “género” es un trabajo de investiga-
ción desde hace muchos siglos atrás, el cual surge y se hereda de la 
literatura, para luego mantenerse presente en los diferentes medios de 
comunicación y otras ramas. 

Allen (1989) afirma: “Durante la mayor parte de sus 2000 años, el 
estudio del género ha sido primariamente nominológico y tipológico en 
función. Es decir, ha tomado como tarea principal la división del mundo 
literario en tipos y nombrando esos tipos, como el botánico divide el 
reino de la flora en variedades de plantas” (p. 44).

La palabra “género” en sí viene del latín y tiene como significado 
“clase” o “tipo”. Entonces, en base a todo lo mencionado anteriormente, 
podemos decir que el género es toda clasificación o división de diversos 
tipos de contenidos que se han dado para organizar las obras literarias 
y, posteriormente, medios de comunicación como el cine, la televisión, 
la radio, entre otros.

Enfocándonos en este concepto desde la comunicación de masas, 
específicamente en el cine, la división de géneros no sólo surge gracias 
a los análisis de los críticos de cine o investigadores de la teoría, sino 
que los productores y la audiencia tienen un rol importante. Entre am-
bos se crea un lazo o relación importante de “entregar” y “recibir”, el 
productor comunica una intención genérica y el espectador la confirma 
en una interpretación genérica (Barroso, 1996). La finalidad es etiquetar 
los contenidos para que la audiencia sepa qué es lo que va a ver.

Ryan (1981) compara al género como “clubes que ponen un cierto 
número de condiciones para pertenecer a ellos, pero que toleran como 
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semimiembros a las personas que satisfacen sólo algunos de los requi-
sitos y que no parecen estar afiliados a ningún otro club. En el momento 
en que los semimiembros se hacen más numerosos, las condiciones 
de admisión pueden modificarse de tal modo que éstos lleguen a ser 
miembros de pleno derecho” (p. 118).

Pero estas condiciones o clasificaciones no pasan por un proceso 
objetivo, sino todo lo contrario; existen variedades de tipificaciones en 
base a las premisas que puedan ir determinando los estudiosos de la 
teoría, los productores o la audiencia. Desde el planteamiento aristo-
télico, con la división de la tragedia y la comedia, hasta las propuestas 
de nuevos géneros en el transcurso del siglo XX con el surgimiento del 
cine, la televisión y, ahora, los medios digitales. 

Incluso, en nuestros días, los géneros no son categorías inalterables 
y aisladas, se pueden mezclar con uno o más géneros, a esto se le puede 
denominar “diagénero” o “entre-géneros”; consideraciones diferentes a 
los inicios del cine, en donde los críticos definieron características muy 
específicas, simples y faltas de libertad para las películas. Asimismo, 
muchas de estas clasificaciones también existen en los contenidos de 
diferentes medios de comunicación y sus formatos.

En la industria cinematográfica, Triquell (2009) menciona que gé-
nero tiene tres conceptos:

• El género como esquema básico o fórmula que configura la 
producción de la historia.

• El género como etiqueta o nombre de una categoría funda-
mental que rige la distribución y exhibición de los filmes.

• El género como estructura formal sobre la cual se construyen 
las películas” (p. 169).
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Figura 1. Relación entre la representación elegida y la realidad representada. Triquell 

(2009, p. 171)

En base a esto, la taxonomía se mantiene en constante discusión, no 
es única, no es exclusiva y varía respecto al enfoque de un productor, de 
un espectador, de un contexto, entre otros3. Existen dos grandes criterios 
clasificatorios que son importantes a mencionar: la primera, se guía de 
la técnica de la representación elegida y la realidad representada, con la 
cual muchos autores establecen tres géneros: la ficción, el documental y 
la animación; la segunda, los dos grupos narrativos más importantes: la 
comedia y el drama (este último planteado por Aristóteles como tragedia).

Figura 2. Géneros narrativos principales. Triquell (2009, p.171)

3. Según Stam (2000), las categorizaciones de películas u otras obras audiovisuales 
más comunes son:

 a. En base al contenido de la historia (películas de guerra, terror, romance, cine 
negro, etc.).

 b. Siguiendo los planteamientos genéricos de la literatura o de otros medios. 
 c. Dependiendo de quién es el protagonista principal.
 d. De acuerdo a su presupuesto (blockbusters)
 e. El estatus artístico, identidades raciales, locaciones o de orientación sexual.
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A continuación, se plantea un esquema de géneros y subgéneros 
cinematográficos más populares, basándome en las postulaciones de 
Rick Altman, Joaquín Romaguera y Ximena Triquell.

Figura 3. Géneros cinematográficos más conocidos. Elaboración propia

Dejando clara la complejidad teórica que existe con el género y los 
géneros cinematográficos, pasaremos a analizar el objetivo principal 
de este trabajo.

Películas Originales de Netflix, un Análisis sobre los 
Géneros Producidos

En 2018 la cantidad de producciones originales superó los 500 
estrenos en la plataforma. Los géneros de mayor producción son los 
siguientes:

Drama

Unos de los géneros base de ficción. Trata temas tristes cercanos a 
las problemáticas internas del ser humano, sus contextos y realidades. 
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Se puede subdividir en dramas románticos, dramas históricos, entre 
otros. El drama es la tragedia moderna, la cual Aristóteles había plan-
teado de forma casi idéntica pero con un final fatídico o trágico, como 
su mismo nombre.

Asimismo, se encuentra el melodrama, que Romaguera (1994) de-
fine como “cine sentimental, el que suele hacer llorar o cuanto menos 
humedecer los ojos del espectador/a, sumido en el drama que contempla 
en la pantalla” (p. 62).

Netflix ha estrenado más de 25 películas de este género, sin 
contar aquellos films que comparten géneros. Entre ellos destaca: 
Beasts of No Nation (2015), que si bien no ha sido netamente producida 
por la plataforma, fue su distribuidora oficial, logrando nominaciones 
en premios internacional como los Globos de oro, Bafta, Independent 
Spirit Awards y otros más. El largometraje da inicio de un nuevo debate 
sobre el reconocimiento del cine producido directamente para platafor-
mas streaming o el tradicional. 

Dejando de lado ambos postulados de este debate, Beasts of No Nation 
comunica un mensaje importante: la conversión de un niño para ser sol-
dado durante una guerra civil en África. Otra película a resaltar es To 
the bone, sobre una joven en su lucha contra la anorexia. 

La producción original es tan relevante en estos momentos que 
hasta el mismo Martin Scorsese dirigirá su próxima película para la 
plataforma, The Irishman, teniendo a Robert DeNiro, Al Pacino y Joe 
Pesci como protagonistas, y por la cual la empresa no ha tenido reparo 
en su presupuesto. Sin duda, uno de los estrenos más importantes en 
los próximos meses.
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Otros títulos de importancia son: Vida privada (2018), 22 de julio 
(2018), Operación final (2018), Y nadie más que tú (2018), En carne 
propia: Los últimos días de Stefano Cucchi (2018), Tú me entiendes 
(2017), entre otros.

Comedia

Género contrario al drama. La comedia es vital y muy popular entre 
los espectadores, desarrolla situaciones graciosas y hasta inverosímiles 
para entretener a quien la mira. Es una categoría presente desde los 
inicios del cine, que aún sin sonido tuvo a representantes históricos.

Se puede subdividir en la comedia romántica, comedia dramática o 
dramedia, el vodevil o comedia de enredos, la sexy comedy, comedia 
psicológica, comedia musical o comedia político social (Romaguera, 
1994). 

The ridiculous 6 (2015) es una sátira combinada con el género wes-
tern, protagonizada por Adam Sandler y que da inicio a las produccio-
nes de comedia en Netflix. Otra producción a resaltar es War Machine 
(2017), una de las que más inversión ha tenido y protagonizada por 
Brad Pitt; la historia es sobre un general del ejército que acepta el reto 
de ganar una guerra.

En la subdivisión de comedia romántica podemos encontrar A to-
dos los chicos de los que me enamoré (2018), uno de los éxitos más 
resaltantes en este género y del cual se espera que se realicen secuelas.

La cantidad de producciones supera los 20 títulos, entre ellos The 
babysitter (2017), Girlfriend’s day (2017), Set It Up: El plan imperfecto 
(2018), etc. 
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Ciencia ficción

La característica principal de este género es la creación de una historia 
ubicada en un futuro, presente o pasado real o imaginario; requiere de los 
efectos especiales y representaciones diferentes o extrañas. La ciencia 
ficción se basa en mundos diferentes, universos paralelos o futuros con 
innovaciones altamente tecnológicas; uno de sus mayores precursores 
es George Meliés. Existen subgéneros como la ficción política, el terror 
científico o la fanta-ciencia.

Producciones como, Aniquilación (2018), Anon (2018), Bright (2017), 
What happened to Monday? (2017), iBoy (2017), Spectral (2016), 
The Discovery (2016), son uno de los pocos contenidos propios de la 
compañía en este género. Aunque este último, siempre ha sido uno de 
los que genera más cifras de espectadores tradicionales, generando altas 
cifras de la taquilla. Netflix ha apostado y acertado más en las series 
originales de esta categoría.

Thriller

El thriller es uno de los géneros más populares junto con el terror, 
pero en este caso particular, la plataforma streaming ha producido una 
cantidad aproximada de 5 películas del género que titula este aparta-
do. También conocido como suspenso, este desarrolla como conflicto 
principal la persecución y/o aparición de alguna amenaza y la lucha 
por superarla. Como su mismo nombre alterno lo dice claramente, un 
thriller mantiene en suspenso a la audiencia durante toda la duración 
de la historia.

Alfred Hitchcock es uno de los directores que desarrolló el género; 
quien, incluso, hizo uso de técnicas cinematográficas revolucionarias 
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que ayudaron en la representación de las atmósferas y situaciones llenas 
de incertidumbre. 

Netflix entrega su cuota de suspenso a través de Clinical (2017), 
Pandora (2017), Rebirth (2016), entre otros. La productora ha apostado 
por la adaptación de dos libros de Stephen King: Gerald’s game (2017) 
y 1922 (2017), ambas son definidas como thrillers por esta.

Documental

La no ficción es un género que nace en la segunda década del siglo 
XX y que, incluso, está presente en los inicios del cine de la mano de 
los hermanos Lumière. Su poder para comunicar realidades y generar 
impacto en los diferentes espectadores alrededor del mundo es alto, la 
experiencia del documental es única y reflexiva a través de los intentos 
del documentalista por entender la realidad que está investigando desde 
diferentes puntos de vista.

Bruzzi (2000) plantea que el documental se asemeja a una negocia-
ción con la realidad, en donde el papel del director es importante ya que 
es en base a su propia experiencia y sus intentos por comprenderla lo 
que termina siendo el mensaje a los espectadores. Afirma que el autor 
ve al cineasta como a alguien que invade un espacio y lo marca para, 
a continuación, dejar atrás la ilusión del “cine objetivo”, que inspiró el 
cine directo de los años 60. 

Este autor menciona que “la interrupción de la realidad a partir de la 
actuación del director de cine es lo que le da el significado y el valor del 
documental. Ella ve el documental como una conjunción dialéctica de 
un espacio real y de los cineastas que lo invaden…” (Gifreu, 2011, p. 2).
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Asimismo, Rabiger (2001) menciona que el objetivo principal del 
documental es “hacer vivir a los espectadores la experiencia por la que 
los autores han pasado, mientras tratan de entender el significado de los 
acontecimientos concretos que han investigado” (p. 26).

Volviendo al enfoque de Netflix, este género ha sido desarrollado 
desde 2013, en el mismo año del estreno de sus primeras producciones 
de ficción; la categoría se presenta ya sea en formato de serie, como de 
película. La cantidad de series documentales es amplia, innovadora y 
sobre temas de gran impacto social; lo mismo sucede con las películas, 
llegando a ser más de 30 títulos, entre ellos: Amanda Knox (2016), 
Team Foxcatcher (2016), The short game (2013), What happened, 
Miss Simone? (2015), Quién es JonBenet (2017), Wild, wild country: 
sectas contra radicales y muchos más (2018), Jim y Andy: posesiones 
artística (2018), Ícaro: el escándalo del dopaje (2018). El compromiso 
documental es característico de Netflix, que apoya producciones de mu-
chos años de realización y que no solo distribuye las propias, sino que 
tiene una gran variedad de títulos de otras productoras en su catálogo.

Conclusiones

Gran cantidad de producciones originales de Netflix son diagéneros, 
muchos de los ejemplos planteados mantienen esa característica, que en 
esta ocasión se ha decidido mencionar en el apartado que se considere 
con mayor presencia en su contenido. La proyección de películas ori-
ginales este 2018 es mucho más alta, en esta encontramos la aparición 
de más producciones latinoamericanas.

Una de las conclusiones más importantes de este trabajo es el desa-
rrollo de diversos géneros cinematográficos tradicionales en Netflix, una 
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nueva plataforma de televisión streaming con variedad de películas y 
series que en poco tiempo se ha convertido también en una productora 
de contenidos, en base a las analíticas que dan como resultado las pre-
ferencias de sus usuarios. La vigencia de los géneros clásicos demuestra 
que, tal vez las plataformas se pueden ir adaptando de acuerdo con los 
avances tecnológicos, pero que las historias siempre tendrán las mismas 
fórmulas y bases planteadas hace siglos.
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A Experiência de Interação e Realidade 
Aumentada no Documentário Locativo Walking 
the Edit

Adriano Chagas1

Os modos de organizar, construir e assistir conteúdos audiovisuais 
estão em constante transformação na sociedade contemporânea. Este 
processo sofre a influência da disponibilidade de tecnologias e de novos 
equipamentos, somados ao avanço da universalização do acesso à in-
ternet via redes de dados móveis e à onipresença de recursos avançados 
de captação de som e imagem em dispositivos móveis portáteis, como 
os smartphones. 

A busca pela audiência impulsiona realizadores profissionais e 
amadores a repensarem e ressignificarem a concepção, a execução e a 
visibilidade de suas obras em diferentes mídias. Tal movimento ampara 
a consolidação do audiovisual como a principal forma expressiva dos 
dias atuais e também como suporte para a materialização da maioria 
dos processos comunicacionais, por meio das redes sociais. 
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No centro deste cenário de convergência estão os modernos telefo-
nes celulares, enquanto mídias locativas, despertando novos questio-
namentos a respeito de seus usos e dos comportamentos e hábitos dos 
indivíduos em seu manuseio. Uma mídia locativa pode ser definida 
como dispositivo capaz de localizar, classificar, coletar, arquivar e usar 
informação, descartando ao mesmo tempo o conteúdo sem relevância. 
Esta conjuntura, portanto, configura um campo no qual a localização de 
pessoas e objetos pode ser usada pelas máquinas para derivar informação 
contextual, com a qual dão assistência aos usuários. (Santaella, 2008) 

O exemplo da disseminação dos modernos telefones celulares na 
sociedade aponta que, na pós-modernidade, a visão filosófica de nivela-
mento e pasteurização de um homem que recusaria a distinção de seus 
semelhantes (Agamben, 2009) pode ser superada. Mas, nesta percepção 
filosófica, é possível citar consequências como o empobrecimento sen-
sorial, a sensibilidade reduzida ao hábito e as respostas programadas, 
frutos dos alinhamentos dos sujeitos ao consumo de produtos, aos ser-
viços administrados e aos “amigos” acumulados, adquiridos nas mídias 
sociais nestes tempos de vida individual. 

O interesse pelas propriedades estéticas da imagem digital gerada 
em smartphones significaria o afastamento da compreensão de que 
este conteúdo está subordinado a um campo extenso de operações e 
exigências não visuais. Naturalmente, é preciso considerar que essas 
imagens em evidência estariam ligadas ainda a todas as formas não 
visuais de informação com as quais o indivíduo entra em contato na 
contemporaneidade. (Crary, 2016)

De todo modo, qualquer indivíduo que possua um telefone celular 
é um potencial produtor e consumidor de conteúdo audiovisual, con-
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trapondo uma criação que, há algumas décadas, estava condicionada às 
amarras das grandes telas do cinema ou das tradicionais telas domésticas. 
A audiência destes vídeos em smartphones é reflexo da circulação de 
produtos gerados nos próprios telefones celulares dos indivíduos. No 
entanto, os conteúdos produzidos nesta condição ainda são desalinhados: 
vão de filmes experimentais ou mercadológicos de durações variadas, 
registros de acontecimentos do cotidiano, imagens de eventos familiares, 
momentos de viagens e rascunhos ativistas, entre outros.

Filmar, enquadrar, visionar, registrar os movimentos da vida e de 
minha vida: todos estamos em via de sermos realizadores e atores 
de cinema, descontando o profissionalismo. O banal, o anedótico, os 
grandes momentos, os concertos, mesmo as violências, são filmados 
pelos atores de sua própria vida. (Lipovetsky & Serroy, 2009, p. 26)

A circulação e o compartilhamento de imagens entre smartphones 
conectados ocorrem predominantemente por download ou streaming, 
via redes sociais. Este fenômeno configura um claro processo de trans-
formação dos meios, das formas de copiagem e do próprio teor da obra 
(Benjamin, 2012). A diferença, neste caso, reside no fato de que os 
telefones celulares abriram um espaço de consumo rigorosamente pró-
ximo de um conceito democrático do uso de meios técnicos, a serviço 
da criação e difusão de informações de todo tipo. 

As imagens captadas pelas câmeras de telefones celulares, sob o 
ponto de vista da linguagem audiovisual, são equivalentes às imagens 
técnicas consagradas pelo cinema desde o final do século XIX. Por outro 
lado, é impossível não reconhecer uma estética diferente na produção 
contemporânea. Em primeiro lugar, pela possibilidade do manuseio 
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do aparelho na posição vertical, a mesma usada quando o indivíduo se 
comunica por voz. Depois, pela imprecisão característica do manejo do 
smartphone no momento da gravação, o que contribui para a produção 
de cenas instáveis e trêmulas. 

Se as imagens de smartphones não têm sua linguagem como um 
diferencial marcante das produções do próprio dispositivo, é possível 
avançar para uma investigação a respeito da relação entre os vídeos 
gravados nos dispositivos móveis portáteis e seus próprios atributos. 
Para tanto, torna-se necessário considerar a relevância e o potencial 
agregador de fatores como autonomia do usuário e sua mobilidade, além 
das possibilidades de interação entre os sujeitos e o espaço urbano, na 
construção da obra. 

Walking the Edit

O cinema dos primeiros 20 anos foi marcado pela tentativa de 
estabelecer uma forma narrativa própria. Seu estágio preliminar de 
linguagem surgiu associado a formas de expressão artística como o 
teatro, a lanterna mágica, o vaudeville e as atrações das feiras de Paris. 
Os filmes curtos e registros de situações do cotidiano realizados pelas 
câmeras dos telefones celulares nos dias atuais apresentam características 
semelhantes às das produções do primeiro cinema, em sua variedade de 
formas, narrativas, estética e temas. Paralelamente, a experimentação é 
uma das características principais do cinema documental, cujas obras 
são versáteis exatamente por não possuírem um conjunto de atributos 
em comum.

A prática do documentário é uma arena na qual os elementos estão em 
constante transformação. Também é o principal gênero cinematográfico 
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no qual, constantemente, as obras apresentam abordagens alternativas. 
O documentário é associado à contestação e a experimentações proto-
típicas - conceitos reverberados por outras produções e realizadores, 
mas que jamais são copiadas ou imitadas completamente. Aparecem 
casos exemplares, que desfiam as convenções e definem os alicerces 
da prática de um documentário, mas que às vezes expandem e alteram 
esse limite. (Nichols, 2005)

Neste escopo, destaca-se o projeto Walking the Edit (https://
walking-the-edit.net/en/), ativo entre 2009 e 2014 em cinco cidades da 
Europa e uma da América do Norte. Na obra aberta, indivíduos por-
tando iPhones2 com um aplicativo específico instalado, informam a um 
sistema as suas caminhadas nas localidades onde vivem. Por meio dos 
recursos de geolocalização, o smartphone encaminha para um servidor 
as informações referentes a pontos-chave do trajeto, além de textos, 
imagens e vídeos produzidos pelo próprio usuário. O progresso na rota 
é assinalado em um mapa em tempo real. O site do documentário na 
internet disponibiliza 204 filmes, realizados Paris (40) e Bagnols (40), 
na França; Genebra (40) e Renens (40), na Suíça; Bruxelas (34), na 
Bélgica; e Montreal (10), no Canadá. 

Todo o passeio do indivíduo conectado se torna uma história, mate-
rializada em filme, a partir das referências transmitidas e geolocalizadas 
em um “espaço ampliado”, no qual as informações virtuais são armaze-
nadas. O sistema possui um “mecanismo de edição”3 para “consolidar 
uma experiência coerente e enriquecedora”, a partir da possibilidade 

2. Modelo de smartphone comercializado pela Apple.
3. A lógica da edição tem como base o arquivo de mídia mais próximo à posição 

do usuário; a relação de velocidade da caminhada e o tamanho, em bytes, deste 
arquivo de mídia.
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de um indivíduo construir um filme composto por partes do acervo da 
iniciativa, compartilhadas por outros sujeitos, mas presentes em torno 
dele. 

O projeto Walking the Edit, nesta perspectiva, permitiu a criação de 
filmes únicos e individuais por qualquer pessoa, a partir de imagens de 
acervo e de seu próprio material, em uma simples caminhada do cotidia-
no. A construção de um documentário aberto desta natureza possibilita 
ainda a possibilidade de novos olhares e análises, na medida em que 
os filmes resgatam o passado dos lugares por onde os indivíduos estão 
interagindo e o recombina, para entregar a eles histórias contextuais 
e únicas, pertencentes a seu presente. Ao mesmo tempo, a mistura da 
realidade imediata com feeds4 e dados oriundos da esfera móvel digital 
gera um legítimo cenário de realidade aumentada. 

Interação e Realidade Aumentada

A imagem produzida por smartphones no dia a dia, na rua, é instá-
vel, suja, vertical ou horizontal, nem sempre tem o objeto focalizado 
e em evidência no quadro para apoiar a narrativa, da forma como o 
espectador foi educado por meio da linguagem clássica do audiovisual. 
Para o escritor francês Raymond Bellour, a imagem tremida, presente 
nos registros e rascunhos do cotidiano, traz um efeito expressivo nela 
própria: o tremor do corpo:

O tremido não diz: eu sou a realidade, na qual é preciso acreditar; 
tampouco diz: sou a ausência de realidade. Ele propõe uma realidade 

4. Trata-se de um formato de dados usado em processos de comunicação que 
oferecem atualização frequente de conteúdo, como sites de notícias e blogs.
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duplicada por um afastamento em relação a si mesma: um signo 
reconstruído, um signo de arte que procura exprimir uma pulsão do 
corpo inscrevendo-se no tempo que se tornou visível. Esta é a magia 
do tremido: apreender um efeito do real, sem nunca se passar pela 
realidade. (Bellour, 1997, p. 105)

Se, antes, o tempo de duração dos filmes era reduzido pela indispo-
nibilidade de tecnologia, agora, com os celulares, são as condições de 
audiência na tela do próprio dispositivo que ditam este prazo. O fenômeno 
do hipercinema foi iniciado na segunda metade do século XX, quando 
a tela grande do cinema passou a conviver com um grande número de 
outras telas. Naquele momento, o espírito cinema se alinhou aos gostos 
de comportamentos do cotidiano. Exatamente no tempo em que as telas 
dos telefones celulares e das novas câmeras digitais ampliaram o “gesto 
cinema” à escala de um indivíduo qualquer, capaz de embaralhar, com 
seus gestos e ações, os conceitos do antropólogo francês Marc Augé a 
respeito dos lugares e não lugares. Os lugares, os espaços e os não lugares 
se confundiram e se tornaram matriciais. O telefone celular conectado à 
internet deixa concreta a possibilidade de um não lugar ser presente, em 
qualquer lugar. De todo modo, a tecnologia de comunicação de dados 
móveis ainda não havia sido desenvolvida quando Augé escreveu seu 
livro “Não-lugares”. Assim, é necessário reconsiderar que

o regresso ao lugar é o recurso de quem frequenta os não-lugares (e 
sonha por exemplo com uma residência secundária enraizada nas 
profundidades de um solo natal). Lugares e não-lugares opõem-se 
(ou chamam-se) como as palavras e as noções que permitem des-
crevê-los. (Augé, 2010, p. 90)
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A união entre a internet e as redes sociais, acessadas a qualquer 
momento pelos usuários, via smartphones, é uma representação da 
contemporaneidade rigorosamente comum, em ambientes públicos ou 
recintos privados. O indivíduo, dentro deste contexto, é transportado para 
um novo lugar, uma espécie de esfera pública digital. Este movimento 
gera novas perspectivas teóricas e práticas, em função das complexi-
dades destes fenômenos e as novidades trazidas pelos processos. De 
todo modo, essas inovações são essenciais exatamente para incentivar 
a exploração intelectual das potencialidades da internet enquanto um 
ambiente promotor de uma esfera pública, com a participação cidadã, 
contribuindo para democratizar o acesso a seus conteúdos.

Por outro lado, seja nos ambientes digitais ou nos processos media-
dos pela tecnologia, a visão da filosofia aponta como os novos meios e 
as técnicas de comunicação estão gradativamente destruindo a relação 
dos indivíduos com seus semelhantes. O movimento de um sujeito em 
seus círculos virtuais, via dispositivos, não possui um “princípio de 
realidade”, que seria um princípio do outro e da resistência. Ou seja, 
esta virtualização e a digitalização dos processos seriam os fatores 
responsáveis pelo desaparecimento da própria resistência. A “alegria” 
encontrada nas redes sociais, por exemplo, elevaria o sentimento nar-
císico, ao compor uma massa de aplausos que dá atenção a cada ego 
exposto sob a forma de mercadoria. (Byung-Chul, 2017)

Na Itália, segundo Giorgio Agamben, ocorreu o mesmo fenômeno: 
os gestos e comportamentos do indivíduo foram reconfigurados em 
função do telefone celular. O filósofo defende que a disseminação des-
tes dispositivos contribuiu para tornar ainda mais abstratas as relações 
entre as pessoas. Em sua perspectiva, os dispositivos com os quais o 
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homem precisa lidar no capitalismo do século XXI não agem mais pela 
produção de um sujeito, mas sim por meio de processos que ele batizou 
de “dessubjetivação”, ou seja, uma espécie de apagamento da subjeti-
vidade. Nesta abordagem, o homem é tido como objeto da tecnologia. 
Um indivíduo que desempenha as mais simples e rotineiras atividades 
do cotidiano por meio das múltiplas funções do aparelho, qualquer que 
seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, só por isso, 
uma nova subjetividade. Apenas conquista um número pelo qual ele 
pode ser, eventualmente, controlado. Assim, cria-se a figura do corpo 
social mais dócil e frágil jamais constituído na história da humanidade: 
o “inócuo cidadão das democracias pós-industriais”: uma espécie de 
“terrorista virtual”, personagem que executa pontualmente tudo o que 
lhe é dito. Deixa que os seus gestos cotidianos, sua saúde, divertimen-
tos, ocupações, alimentação e até seus desejos, sejam comandados e 
controlados por dispositivos, nos mínimos detalhes. (Agamben, 2009)

De fato, os smartphones reconfiguram hábitos e comportamentos 
do homem urbano em muitas circunstâncias. Este posicionamento não 
contempla as formas de apropriações e ressignificações que os sujeitos 
podem fazer a partir dos dispositivos. Esta nova realidade, por exem-
plo, contribui positivamente para questões de otimização de tempo e a 
facilidade de comunicação, além de aplicações em educação, pesquisa, 
lazer e entretenimento e atividades profissionais.

Ao mesmo tempo, o filósofo italiano não considerou o nascimento 
de uma nova geração digital, criada com o hábito do manuseio de dispo-
sitivos. Este fenômeno também é iniciado cada vez mais cedo, ainda na 
fase que antecede a consolidação da coordenação motora das crianças. 
A nova classe de usuários tende a conviver com o telefone celular de 
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uma forma diferente do que as gerações anteriores, testemunhas desta 
mudança de comportamento. Assim, entre eles, não haverá estranha-
mento ou questionamento da onipresença dos equipamentos na quase 
totalidade dos processos da vida diária.

A cidade chinesa de Chongqing criou, em 2014, uma via de circula-
ção exclusiva para usuários de telefones celulares (Benedictus, 2014). A 
sinalização é informada em chinês e inglês, em grandes placas. Dentro 
deste contexto, é possível afirmar que o indivíduo que circula por estes 
locais privilegia o seu próprio telefone celular, em vez de seu percurso. 
A criação deste espaço para pessoas que caminham empunhando seus 
smartphones torna legítimo duas modalidades simultâneas de percep-
ção do espaço público. A primeira é a da relação do indivíduo com sua 
cidade, uma vez que ocorre, pelas autoridades locais, o reconhecimento 
da demanda de o sujeito estar sempre conectado. A outra é a do pró-
prio transeunte, que deixa de lado o percurso e passa a se concentrar 
apenas nas ações de sair e chegar, exatamente como o pensamento do 
historiador francês Michel de Certeau, a respeito de mapas e percursos. 
A ação de habitar um lugar ou um não lugar, para o sujeito conectado, 
poderá constituir uma espécie de “conforto” para que ele se sinta “em 
casa”, quando atravessa e habita estes ambientes. Exatamente como 
o indivíduo interessado apenas no mapa, ou seja, em chegar a algum 
lugar, sem conceder atenção ao percurso. A proximidade digital a seus 
semelhantes torna isso possível e natural, independentemente da distância 
física entre os usuários. Diante do exposto, não seria demais observar a 
força e a ambiguidade do telefone celular. Um equipamento que assume 
certa dubiedade nele próprio, uma espécie de ambiente paradoxal por-
tátil, a serviço do usuário, mas também capaz de pasteurizá-lo. Nesta 
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perspectiva, os sujeitos aprendem a se isolar da correria diária para 
mergulharem nos relatos das narrativas expostas em seus dispositivos 
modernos, em outro lugar, em outro espaço. 

Nesta visão, o smartphone pode ser posicionado como dispositivo 
central no atual cenário de convergência, uma das características do 
ambiente globalizado e capaz de influenciar toda a cadeia produtiva, 
uma vez que a convergência ocorre dentro dos próprios dispositivos, 
empresas, no cérebro de cada indivíduo e entre os grupos de fãs. Este 
fenômeno se espalha, por um lado, em direção ao modo de produção 
de conteúdos e informações. Por outro, se materializa na forma de uso 
dos meios digitais de comunicação. 

O smartphone de um indivíduo converte-se, assim, em um ambiente 
de exibição e reflexão artística, representando um novo desafio para 
os produtores de conteúdo. Este palco, agora, está virtualmente nas 
mãos de qualquer usuário. E a criação de um documentário aberto e 
interativo, a partir das informações da geolocalização de seu realiza-
dor, dentro do conceito de estética do processo e de uma perspectiva 
libertadora e inacabada, gera um campo de experiências com base em 
novas referências conceituais: 

surge uma nova estética, que aqui se propõe, seja a do processo e do 
conceito, da emergência de padrões, mestiça. No cenário que aqui 
se vislumbra, caem as dicotomias, borram-se os limites entre autor 
e público, permitindo o surgimento de novos processos de criação. 
(Fogliano, 2008, p. 199)

É inegável o potencial das mídias digitais para a interatividade. No 
entanto, ainda não ocorre um sentido específico ou consenso para o uso 
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do neologismo. As questões e discussões que circundam a redefinição 
das formas de interação e comunicação entre usuários nas plataformas 
digitais geram até hoje abordagens e visões distintas. O contexto, de 
um lado, poderia assumir a postura de instrumento derradeiro para o 
desenvolvimento de uma série de processos nas sociedades contempo-
râneas. De outro, a interatividade poderia assumir o papel de emboscada 
da comunicação tecnológica. (Fragoso, 2001)

Mais do que enaltecer ou demonizar as mídias, é fundamental reco-
nhecer as possibilidades e aberturas das novas tecnologias no campo da 
realização audiovisual. Além da classificação de processos, sem esquecer 
a origem do termo, associado à computação (interactive computing), 
torna-se essencial o zelo pelo uso da expressão e reconhecimento de 
seus frutos de forma fundamentada, associando-os aos fenômenos e 
possibilidades criativas surgidas a partir das conexões que tais proces-
sos permitiram. 

Uma das acepções mais difundidas do termo interatividade é a que 
associa um computador a uma ferramenta usada por um indivíduo para 
obter um resultado ou um produto. Naturalmente, ainda é possível 
adicionar determinados conceitos neste processo. O computador, seja 
um desktop, notebook ou um smartphone, neste eixo, está associado 
à facilitação do desempenho de tarefas específicas ou atividades que 
seriam impossíveis de serem materializadas sem a sua intervenção. 
(Fragoso, 2001)

No entanto, na perspectiva do documentário Walking the Edit, este 
entendimento entre homem e smartphone também acaba associado 
às tecnologias digitais. A interatividade, assim, possui relação com as 
possibilidades que um dispositivo proporciona de promover a comuni-
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cação entre dois indivíduos – o realizador e o espectador – por meio da 
exibição de imagens digitais em sua própria tela. E entre o smartphone e 
o sistema de edição do projeto, até o momento em que o próprio usuário 
recebe o filme com as suas imagens e informações geradas durante a 
caminhada, mescladas com o material de acervo do projeto, construído 
por outros usuários. 

No documentário Walking the Edit, a geolocalização de vídeos, 
imagens e outros dados contribuem para a construção de uma espécie 
de espaço ampliado, dentro da perspectiva da criação de uma experiên-
cia coerente e enriquecedora. De todo modo, a interação e a realidade 
aumentada são conceitos que caminham lado a lado, mesmo antes do 
desenvolvimento destes sistemas como evolução das aplicações de rea-
lidade virtual. Na realidade aumentada, a integração dos objetos virtuais 
a um mundo real não anula o mundo virtual do sistema precursor, mas 
acrescenta a ele objetos virtuais que vão complementar e coexistir com 
as imagens originais neste novo ambiente. De todo modo, nos dois sis-
temas, o usuário sempre deve realizar suas tarefas, interagindo de forma 
natural com os objetos reais e virtuais. (Tori, Kirner & Siscoutto, 2006) 

(In)certezas

O documentário aberto Walking the Edit e os filmes dos usuários 
gerados dentro do projeto constituem um objeto de estudo adequado e 
versátil para a investigação dos aspectos e condições que poderiam reger 
a produção audiovisual contemporânea com smartphones e os conceitos, 
processos e características a ela associados. Além dos dois aspectos 
abordados neste trabalho, enunciam-se interrogações relacionadas à 
mobilidade; portabilidade; transmissões em tempo real; a relação dos 
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sujeitos com os espaços urbanos, suas cidades e seus telefones celu-
lares; os processos de subjetivação e dessubjetivação dos indivíduos 
em lugares, não lugares e espaços; as aplicações das mídias locativas; 
a ressignificação de imagens de acervos; e os novos processos comu-
nicacionais possibilitados pela difusão dos dispositivos tecnológicos. 

Apesar da revolução observada nas formas de produção e consumo 
de conteúdo audiovisual nas últimas duas décadas, a pesquisa dedicada 
a investigar a criação com smartphones e voltada para o segmento das 
pequenas telas e redes sociais ainda é pouco explorada. Haverá, então, 
um limite para a construção de documentário abertos e interativos? Esta 
ação seria determinada pelas características e recursos dos telefones 
celulares, e pelo universo das pequenas telas dos smartphones? 

Os debates preliminares em torno dos filmes construídos a partir 
do compartilhamento das coordenadas do passeio de cada indivíduo 
participante do projeto Walking the Edit apontam para mais um ques-
tionamento: talvez o privilégio da realização de filmes e vídeos do-
cumentais não seja apenas daqueles que produzem o conteúdo, mas 
também, e simultaneamente, dos próprios usuários, cujos processos 
estejam voltados para um enquadramento da mensagem e da narrativa 
dentro do mosaico de suas experiências individuais, tornando ainda 
mais complexa a compreensão das condições da nova seara de exibição 
midiática da pós-modernidade. 

A discussão inicial sobre a imagem ruim e a precariedade das condi-
ções de realização como forma de linguagem audiovisual segue perdendo 
força. Hoje, há uma variedade de recursos de captação, formatos de 
imagem e dispositivos de baixo custo que geram qualidade profissional 
de áudio e vídeo. Paralelamente, entre os filmes produzidos a partir de 
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câmeras de telefones celulares, o documentário se destaca, em detri-
mento de gêneros como a ficção, a animação e as obras experimentais. 

Um modelo viável e único de produto audiovisual do gênero do-
cumental, com características específicas, suportado pelo avanço da 
tecnologia, além da mobilidade e da conectividade dos indivíduos. Essa 
forma de adaptação dos conteúdos para o espaço ilimitado de exibição 
nas telas de dispositivos móveis portáteis, redes sociais e sites na in-
ternet, em um gênero que possui uma aplicabilidade específica, como 
o documental, ocorre, no projeto em evidência, desprovida de conexão 
com as rígidas regras impostas pelo mercado. 

Dessa forma, a nova ordem de relação entre consumidor e o produto 
audiovisual está em marcha. Não podemos mais considerar a internet, 
a distribuição de conteúdo multiplataforma e suas características de 
consumo como algo recente ou nocivo para a humanidade. Naturalmen-
te, na visão pragmática da filosofia, torna-se necessário considerar o 
excesso e a onipresença dos smartphones como fatores representativos 
do esgotamento da capacidade de reflexão do indivíduo. 

Mas as telas dos dispositivos móveis portáteis não surgem para 
substituir a imagem do cinema ou da televisão, da forma como o es-
pectador se habitou a consumir. Trata-se de um regime adicional que 
constitui uma relação de coexistência com os meios clássicos, em lon-
gas-metragens e vídeos de curta duração, compartilhados pelas redes 
sociais e disponíveis para audiência nos próprios dispositivos móveis, 
conectados à internet. A maioria destes produtos, sejam rascunhos, 
autorregistros ou obras completas, jamais existiria se não fossem as 
possibilidades que o celular proporciona aos usuários, ampliando suas 
possibilidades de realização. 
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Estas imagens possuem várias finalidades e seu compartilhamento, 
em alguns casos, nem sempre é autorizado pelos protagonistas. Em 
outros, trata-se apenas de um movimento de aceitação do sujeito, onde 
é necessário mostrar para ser, pela a aceitação e o reconhecimento da 
sociedade. Outros produtos de curta, média ou longa duração são reali-
zados por força de ações comerciais. Há ainda a iniciativa de cineastas 
independentes e obras experimentais, a exemplo desta em evidência. 

Talvez o realizador precise provocar a arte e a técnica para que seus 
conteúdos voltem a surpreender a sociedade, subvertendo os conceitos 
da relação entre um filme, seu propósito, o conteúdo e o espaço urbano, 
como forma de abrir novas fronteiras de expressão para complementar 
a revolução tecnológica com a revolução narrativa que se impõe. Ou 
seja, agir a favor da construção de uma perspectiva dos elementos, 
valores e determinismos que regeriam a criação técnica, artística e 
estética, voltada para a audiência no universo das pequenas telas dos 
dispositivos móveis portáteis.

Referências

Augé, M. (1994). Não-lugares: introdução a uma antropologia da 
supermodernidade. Campinas: Papirus Editora.

Bellour, R. (1997). Entre imagens: foto, cinema, vídeo. Campinas: 
Papirus Editora.

Benedictus, L. (2014, setembro 15). Chinese city opens ‘phone lane’ 
for texting pedestrians [Jornal online]. Recuperado de https://www.
theguardian.com/world/shortcuts/2014/sep/15/china-mobile-phone-
lane-distracted-walking-pedestrians?CMP=twt_gu>. 



225

Benjamin, W. (2012). A obra de arte na época de sua reprodutibilidade 
técnica. Porto Alegre: Zouk.

Certeau, M. (2012). A invenção do cotidiano (vol. 1). Petrópolis: Vozes. 

Crary, J. (2016). 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: 
Ubu Editora.

Fogliano, F. (2008) Processos interativos pelo viés da prática artística. 
In L. Santaella. & P. Arantes (Eds.), Estéticas tecnológicas: novos 
modos de sentir. São Paulo: Educ. 

Fragoso, S. (2001). De interações e interatividade. Revista Fronteiras 
Estudos Midiáticos, 3(1), 83-95. Recuperado de http://www.compos.
org.br/data/biblioteca_1297.pdf

Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public 
Sphere. Cambridge: MIT.

Jenkins, H. (2009). Cultura da convergência. São Paulo: Aleph.

Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2015). Cultura da conexão: criando 
valor e significado por meio da mídia propagável. São Paulo: Aleph.

Lemos, A. (2008) Comunicação e práticas sociais no espaço urbano: 
as características dos Dispositivos Híbridos Móveis de Conexão 
Multirredes (DHMCM). Comunicação, mídia e consumo, 4(10), 
23-40. Recuperado de https://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/
andrelemos/DHMCM.pdf



226

Lévy, P. (2010). Cibercultura. São Paulo: Editora 34.

Lipovetsky, G. & Serroy, J. (2009). A tela global: mídias culturais e 
cinema na era hipermoderna. Porto Alegre: Sulina.

Lisboa, A. (2015). Formas expressivas da contemporaneidade: a estética 
do processo em filmes realizados via celular. Temática, 11(3). 
Recuperado de http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/
tematica/article/view/23323

Manovich, L. (2005). Novas Mídias como tecnologia e ideia: 10 
definições. In L. Leão (Org), O chip e o Caleidoscópio. São Paulo: 
Senac.

McLuhan, M. (2005). Os meios de comunicação: como extensões do 
homem. São Paulo: Cultrix.

Nichols, B. (2005). Introdução ao Documentário. Campinas, SP: Papirus.

Santaella, L. (2008). A Estética Política das Mídias Locativas. Nómadas, 
(28), 128-137. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0121-75502008000100013&lng=e
n&nrm=iso

Tori, R., Kirner, C., & Siscoutto, R. A. (2006). Fundamentos e tecnologia 
de realidade virtual e aumentada. Belém: Editora SBC. Recuperado 
de https://www2.pcs.usp.br/~interlab/Sumario-Livro-RV2006.pdf



227

“Magallanes”, en Busca de la Indulgencia. 
Análisis Fílmico

Rosa Julián Gonzales1

Una de las temáticas más exploradas y desarrolladas en el cine 
peruano en general es el terrorismo, época que ha calado hondo en 
nuestra historia, en la sensibilidad de nuestros directores y guionistas, 
y que sigue siendo una problemática cinematográfica vigente, a pesar 
del progreso de la paz social y la economía luego de aquella época del 
terror. Ha impactado en la sociedad peruana de formas tan diferentes que 
existe un amplio campo de enfoques y perspectivas que los directores 
aún tienen necesidad de narrar a pesar de encontrarse en una nueva era. 
Son las siguientes:

• Historias que se desarrollan en el mismo momento y lugar 
de los ataques terroristas.

• Historias desde la perspectiva policial.

• Historias desde la perspectiva política.
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• Historias desde la perspectiva de los limeños y el terror que 
llega a la ciudad.

• Historias del después de aquellas personas que han luchado 
contra el terrorismo, han sido víctimas o victimarios.

Filmes como: Sangre Inocente (2000), dirigida por Palito Ortega 
Matute y Paloma de Papel (2003) de Fabrizio Aguilar, dan inicio a 
una serie de largometrajes de esta nueva etapa cinematográfica que se 
enfocan en narrar sucesos trágicos de esta temática. Por ejemplo, el film 
de Ortega Matute, comunica las torturas, desapariciones y asesinatos 
ocurridos en Ayacucho en la época de la violencia interna. Mientras que 
Aguilar presenta la desgracia del terrorismo a través de Juan, un niño 
ayacuchano secuestrado por los terroristas para convertirlos en asesinos. 
Es el mismo Fabrizio Aguilar quien decide mantener sus películas en la 
misma temática, solo que con Tarata (2009) explora el famoso ataque 
terrorista en Miraflores desde la perspectiva de una familia limeña. Por 
otro lado, Claudia Llosa ve más allá de los hechos in situ y se concentra 
en conocer el destino de las víctimas y sus familiares al terminar el con-
flicto en La teta asustada (2009), en donde Fausta, la hija de una mujer 
violada durante el terrorismo mientras gestaba, lidera con sus miedos. 

En la presente investigación se analizará estructuralmente el con-
tenido narrativo del film “Magallanes” (2015), escrito y dirigido por 
Salvador del Solar, en donde se relata la búsqueda de un militar en re-
tiro que busca encontrar la redención con Celina, una joven mujer que 
antes de los catorce años fue raptada y violada por varios soldados de 
un cuartel en Ayacucho, en donde el Coronel a cargo la definía como 
su mujer. 
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Argumento

Pasando sus días como chofer de un anciano Coronel y como taxista, 
Harvey Magallanes recibe como pasajera a una joven que, al recono-
cerla, altera su rutinario día de forma misteriosa. Al llegar a su destino, 
la mujer baja del auto y agradece sin darse cuenta de la situación, Ma-
gallanes arranca rápidamente mientras maneja con respiración agitada 
para luego detenerse y salir del auto a beber alcohol de una pequeña 
botella mientras piensa en lo sucedido.

Imagen 1. Harvey Magallanes encuentra inesperadamente a Celina. Longares, Raffo, 
Valladares y Del Solar (2015)

Harvey regresa al lugar en donde dejó a la joven, un local de una 
empresa de red de mercadeo en donde se está impartiendo una charla 
de motivación. El taxista se ubica en el público y observa como esta, 
Celina, les cuenta a todos que necesita dinero para pagar el local de su 
peluquería, pero no logra la venta de los productos que ha obtenido de 
ellos y desea devolverlos. No tiene éxito. Magallanes la sigue hasta su 
casa y la observa.



230

El protagonista rebusca entre sus cosas y saca cuadernos, fotografías 
y otros documentos que dan a entender que ha sido militar. Encuentra el 
dibujo del rostro de Celina, que tiene como nombre “la ñusta”. Además, 
resalta una fotografía en blanco y negro del Coronel, que ahora Maga-
llanes transporta en su auto, mucho más joven y con Celina sentada en 
sus piernas, asustada y tapándose su cuerpo desnudo con una sábana.

Imagen 2. Magallanes regresa con el Coronel a su casa luego de pasearlo. Longares, 
Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

Magallanes va a entregar el dinero ganado del día a su amigo Milton, 
otro militar en retiro que revive con nostalgia sus épocas de actividad 
en Ayacucho durante los años del terrorismo. Entre cervezas, Harvey le 
cuenta a su amigo que ha encontrado a Celina y que no dejó que esta lo 
viera. El encuentro con aquella joven lo mantiene intranquilo. El Coronel 
ha sido jefe de Magallanes en sus años de actividad, ahora, este último 
se encarga de llevarlo a pasear en su carro. El anciano se muestra ido y 
tiene reacciones bruscas como si aún fuera un militar a cargo. 
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El taxista va en busca de su hermana Hermelinda, una mujer que 
cocina almuerzos para sobrevivir. Magallanes le propone extorsionar 
al hijo del Coronel, un adinerado abogado del país, con la fotografía de 
su padre y Celina; la hermana se niega aduciendo que es delito, pero es 
convencida por el taxista, quien le asegura que el plan va a funcionar 
porque se trata de un tema delicado y porque, sobretodo, necesitan el 
dinero.

Celina no tiene dinero para pagar la cuota de su deuda, intenta ofre-
cer los productos de belleza de la red de mercadeo a su prestamista y 
es en vano. Hermelinda redacta una carta anónima para dar inicio a la 
extorsión al hijo del Coronel Avelino Rivero, aduciendo que Celina es 
su sobrina y que esta tenía catorce años cuando los soldados la raptaron 
y la llevaron al cuartel, específicamente al Coronel, quien la mantuvo 
cautiva en su habitación más de un año y a su disposición.

Harvey va a la oficina del abogado aduciendo que desea cobrar el 
dinero que se le debe por pasear al Coronel Avelino, justificación para 
dejar la carta de extorsión entre los documentos de la secretaria; compra 
un celular antiguo con el número bloqueado para que Hermelinda se 
comunique con el abogado. A pesar de sus dudas y nervios, la mujer 
se comunica con este último y es convencida por Harvey de que todo 
va a salir bien; pero no es así, inmediatamente el hijo del Coronel se 
comunica con Magallanes y le pide que vaya a su casa inmediatamente, 
al llegar, se entera de que el tema está siendo investigado por el Mayor 
Medina de la División de Extorsiones de la Policía. 

Tanto el Mayor como un molesto Doctor Rivero le piden al pro-
tagonista que les dé información exacta sobre Celina y el Coronel, ya 
que el anciano no se encuentra apto, ni reacciona a la fotografía de su 
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víctima. Magallanes, luego de hacerse el desentendido con la extor-
sión y afirmar que no puede decir lo que sabe por respeto a su ex jefe, 
confirma que Celina fue apresada en una redada y que, a pesar de su 
inocencia, no fue liberada porque al Coronel le gustó, estando más de 
un año en el cuartel a su total disposición. El Dr. Rivero se muestra 
indignado y con la aprobación del Mayor Medina le indica que vaya al 
día siguiente a su oficina porque será el encargado de entregar el dinero 
a la familia de Celina.

Imagen 3. Magallanes frustra la captura de los extorsionadores del Dr. Rivero. Longares, 
Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

Harvey Magallanes se presenta al día siguiente en la oficina de Ri-
vero, sus nervios son notorios, el equipo de la División de Extorsiones 
de la Policía se ha organizado para atrapar a la familia de Celina en el 
momento en que Magallanes les entregue el dinero. Luego de un largo 
recorrido por Polvos Azules, el protagonista logra frustrar la operación 
sin que se enteren que lo hizo a propósito; aunque todo el plan es en 
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vano, Harvey y Hermelinda abren un paquete lleno de papel periódico, 
queda claro que Rivero no está dispuesto a pagar por callar el delito de 
su padre. Magallanes sigue empecinado en obtener el dinero, mientras 
que Hermelinda, luego de una fuerte discusión con este, decide no 
participar más. 

A pesar de todo, las llamadas anónimas al hijo del Coronel no se 
detienen. De regreso a observar a Celina, Harvey se da con la sorpresa 
de que los matones de la prestamista llegan bruscamente a su local, 
intentando ingresar a uno de los cuartos para llevarse sus pertenencias, 
pero la mujer se resiste. Magallanes llega para ayudar, la mujer aún 
sin reconocerlo porque lleva barba, le pide que se retire y este no hace 
caso, se inicia una fuerte pelea en donde el ex militar es reducido por 
ambos jóvenes, hasta que todo se detiene cuando uno de los matones 
encuentra al hijo de Celina, un jovencito con un tipo de retraso. Ambos 
se retiran. Celina y su vecina atienden a Harvey.

La noticia ha calado en el protagonista, quien dibuja al hijo de 
Celina y el rostro de esta última. En uno de sus paseos al malecón de 
Miraflores, Magallanes le confiesa al Coronel Rivero que él ayudó a 
Celina a escapar del cuartel, el anciano se muestra incómodo y tocado 
por la noticia a pesar de su aparente falta de memoria y lucidez.

Celina recibe la visita de Harvey en su peluquería, este le pide un 
corte de cabello y que rasure por completo su barba, mientras esta lo 
atiende se va dando cuenta de quién es. El ex militar se presenta y le 
ofrece ayuda, pero Celina reacciona negativamente y lo bota del lugar 
con una tijera en mano, amenazando con suicidarse. Esa noche, los 
recuerdos llevan al pánico a Celina, quien sale de su casa mientras su 
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hijo duerme y sin conseguir que su vecina la auxilie, corre por las calles 
hasta llegar a la cima de un cerro en donde llora desconsoladamente.

El Dr. Rivero termina de desayunar frente a la piscina y se dirige 
a trabajar, otra llamada con número desconocido lo sorprende, resulta 
ser un amigo suyo. Al abrir la puerta de su garaje es sorprendido por 
Magallanes y su amigo Milton, quienes vestidos de limpiadores mu-
nicipales, lo secuestran. El plan funciona, luego de golpes y maltratos 
hacia el hijo del Coronel, este ordena a su secretaria que entregue el 
dinero en donde le indiquen y así lo hace. 

Imagen 4. Celina tiene un ataque de pánico al recordar su secuestro en Ayacucho. 
Longares, Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

Magallanes tiene el dinero. Pasa momentos de angustia porque el 
May. Medina ya sabe del secuestro de Rivero y lo contacta para que le 
brinde más información, logra pasar desapercibido. Milton viola al hijo 
del Coronel bajo su tutela durante el secuestro, luego lo libera cuando 
su amigo le avisa que ya tiene el motín. 
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Celina intenta pagar su deuda vendiéndole el local a la prestamista, 
pero esta no le ofrece más de la mitad de su precio real; está decidida 
a escapar de ahí. Magallanes regresa a buscarla con el dinero en la 
mano, la mujer accede a conversar con él y le reprocha sus acciones en 
Ayacucho, es Harvey quien la llevó al cuartel para que sea la mujer del 
Coronel; pero también fue quien la liberó pidiéndole sexo a cambio. 
Milton también abusó de ella.

La joven mujer está apunto de marcharse, su vecina le entrega el 
dinero que Magallanes consiguió para ella alegando que lo necesita. 
El militar en retiro va en busca de Milton y lo golpea hasta dejarlo en 
el piso mientras le reclama por lo que le hizo a Celina en Ayacucho. El 
Mayor Medina detiene a Magallanes en su dormitorio, han encontrado 
a Celina y esta ha dado su nombre.

En la comisaría, el oficial confirma que la mujer no ha participado 
en la extorsión y el secuestro del Dr. Rivero, quien llega para pedir dis-
culpas por los actos de su padre, alega que este ha pedido la memoria y 
le ofrece el dinero recuperado. Celina responde indignada en quechua 
y voz alta, sus ojos se llenan de lágrimas. Se va en busca de su hijo.

El hijo del Coronel Rivero comunica que no va a presentar cargos 
contra Harvey Magallanes porque no desea hacer público lo que hizo su 
padre y se retira. El Mayor Medina se encuentra sorprendido, no puede 
hacer nada, Magallanes queda libre y este mismo no quiere, confiesa 
que abusó de Celina en Ayacucho pero no logra ser apresado; Medina 
le pide que se retire. El protagonista camina sin rumbo, mientras que 
Celina continúa con su vida.
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Personajes y Ambientes

Harvey Magallanes

Hombre de entre unos 50 y 60 años, de estatura promedia baja, 
contextura un poco gruesa, piel trigueña, cejas pobladas, ojeras pro-
nunciadas, nariz y ojos pequeños. Su barba canosa y cabello negro 
ondulado con entradas pronunciadas en la frente, hacen que se vea un 
poco desaliñado a pesar de que viste camisas y pantalones de vestir.

Imagen 5. Harvey Magallanes. Longares, Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

Es un personaje que se presenta de forma misteriosa y se va develando 
de a pocos conforme avanza la historia. Harvey es un militar en retiro 
que pasa sus días trabajando como taxista en el carro de un colega suyo 
y como encargado de pasear al anciano y enfermo Coronel Rivero, ex 
jefe suyo durante su estancia en Ayacucho en las épocas del terrorismo. 
Sus días son rutinarios y solitarios hasta que Celina sube como pasajera 
cuando trabaja en el taxi, y lo lleva a revivir una época de su vida que 
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intenta dejar atrás: las atrocidades que él y su grupo militar cometieron 
en sus años en Ayacucho, en donde Celina fue raptada para ser entregada 
al Coronel para que esta sea su esclava sexual.

Y es que Magallanes es un hombre marcado por la culpa que intenta 
borrar sus errores al reencontrarse por cosas del destino con la joven 
víctima, siendo una chispa que activa su vida nuevamente. Si bien este 
personaje no presenta una conducta violenta y traumas psicológicos 
debido a sus años como militar, lo que sí mantiene es una mente llena 
de recuerdos que lo hacen sentir culpable y es esta es la oportunidad 
para redimirse de todos esos años de descontrol. 

Es tranquilo y pasivo, con una gran capacidad para planificar y eje-
cutar operativos, aptitud militar que ya es inherente en él y que puede 
pasar desapercibido por su personalidad introvertida. Este militar en 
retiro sufre una evolución, pero esta se muestra indirectamente en la 
película a través de los recuerdos, conociendo que existió un Harvey 
diferente al de la actualidad, uno desenfrenado por la vida militar. Otro 
punto en el que este personaje cambia es en el respeto que tiene hacia 
sus superiores y colegas del Ejército, un aspecto que deja atrás al ser 
más consciente de todo el daño que hicieron e incluso descubrir otras 
atrocidades que desconocía, como que su amigo Milton también abusó 
de Celina en Ayacucho.

Harvey Magallanes es vehemente y lo demuestra al no desistir de 
sus planes de extorsión hacia el Dr. Rivero, hijo del Coronel. Se engaña 
a sí mismo como si esto fuera una obra de justicia para Celina, siendo 
él un abanderado, cuando en realidad es otro victimario más, pues 
también abusó de la mujer como condición para ayudarla a escapar de 
su prisión, acto desequilibrado que se genera en medio de un contexto 
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caótico y enfermizo como es un campo de batalla. Este personaje es 
el reflejo de las heridas profundas que deja la época del terrorismo, en 
donde los “buenos” se convierten en “malos” porque también cometen 
delitos y como estos quedan impunes. 

Por otro lado, Harvey Magallanes asegura que ha estado enamora-
do de Celina desde que la vio en Ayacucho, pero no podía hacer nada 
porque era la prisionera de su superior hasta que al fin pudo violarla; 
una representación de lo que puede ser un amor o sentimiento desequili-
brado debido a la deshumanización del hombre que vive en medio de la 
violencia. Todos los dibujos del rostro de la mujer, las fotografías, entre 
otras pertenencias del protagonista, demuestran este arraigo enfermizo.

Finalmente, el protagonista no logra su objetivo. La Policía lo arresta, 
pero queda libre porque el hijo del Coronel no desea levantar cargos 
luego del trauma sufrido en su secuestro. Celina se va sin dejar rastro y 
recibe como peor castigo una libertad llena de recuerdos y culpas que 
no podrá desaparecer.

Tabla 1.
Análisis del personaje (Casetti y Di Chio, 1994, pp. 177-187)

HARVEY MAGALLANES
Personaje como persona:

Personaje 
redondo

Harvey es un personaje redondo porque es 
variado, se muestra como una persona tranquila 
que recibe órdenes del hijo del coronel y que hace 
taxi por la ciudad; pero, al crear un plan, sale su 
lado militar, calculando y preparando todo para 
lograr su objetivo. Aunque no puede dejar de lado 
el miedo y la angustia de ser descubierto, sigue 
con vehemencia su plan de extorsión.
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Personaje 
contrastado

Porque es un personaje que evoluciona, que en 
su momento se dejó llevar por la malicia de sus 
superiores pero que al buscar “justicia” para 
ayudar a Celina, su comportamiento y reacciones 
son distintas, no son maliciosas. 

Personaje 
estático y 
dinámico

En un inicio, no busca alejarse de su pasado 
porque asiste al coronel Avelino Rivero, mantiene 
contacto directo con su amigo Milton, para luego 
alejarse de todo el oscuro pasado que tuvo.

Personaje como rol:

Personaje activo 
y pasivo

Magallanes tiene un poco de ambas características. 
Es activo porque al querer ayudar a Celina arma un 
plan, donde pide ayuda a varios que se encuentran 
a su alrededor. Pasivo porque recibe órdenes del 
Dr. Augusto Rivero, hijo del coronel Avelino, en 
diversas situaciones.

Personaje 
influenciador

Es influenciador porque persuade a Hermelinda 
para poder iniciar el plan que tiene en mente.

Personaje 
modificador 
mejorador

Trata de ayudar a Celina, dejando un poco de 
lado sus actividades cotidianas sin que las que 
personas que están a su alrededor se den cuenta. 
No tiene éxito. 

Personaje 
protagonista

El desarrollo de las acciones de la película se dan 
debido a que Harvey es uno de los protagonistas. 
Él es el hilo conductor de la narración.

Personaje como actante:

Sujeto Porque realiza diversas acciones con el fin de 
acercarse y ayudar a Celina.

Celina

Celina Mallqui es una mujer de aproximadamente 30 y 35 años, de tez 
trigueña, labios delgados y bien definidos, nariz recta, cejas arqueadas, 
cabello lacio negro y largo. De contextura delgada y tamaño promedio. 
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Viste de forma humilde, no lleva maquillaje, mantiene cabello recogido 
en media cola, usa faldas, pantalones y blusas.

Este personaje sufre de serios problemas económicos, vive en angus-
tia, pues no le va bien en su peluquería “Celeste”, por lo que no puede 
pagar las cuotas a la prestamista, quien la presiona para que pague su 
deuda o perderá el local. Es introvertida, insegura, noble, negativa y 
con un profundo problema psicológico a raíz de que los militares la 
raptaron en Ayacucho siendo todavía una niña, alejándola de su fami-
lia, para luego vivir varios años como prisionera y esclava sexual del 
Coronel Rivero, además de todo el resto de militares de la base, quienes 
a escondidas también abusaban de ella.

Imagen 6. Celina. Longares, Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

Son las situaciones posteriores en la historia las que generan en 
Celina un comportamiento diferente al que se ve en un inicio, es una 
mujer de armas tomar que ha pasado de ser una víctima a una persona 
activa en busca de mejorar en la vida. Es una mujer luchadora que in-
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tenta seguir de pie por su hijo, un casi adolescente que tiene un retraso 
que no se menciona de forma clara en la historia. Es su vecina, Anita, 
en quien encuentra una amistad sincera, recibiendo un apoyo maternal 
de cierto modo. 

Luego de la aparición de Harvey Magallanes en su vida, Celina 
saca a flote todo el trauma de sus años en la base militar en Ayacucho, 
sufre de un severo ataque de ansiedad que la lleva a salir corriendo de 
su casa. El orgullo, el rencor y la frustración se apoderan de ella, se 
niega a aceptar el dinero que Magallanes ha conseguido de la extorsión 
a la familia Rivero; es Celina quien confiesa todo a la Policía y, a pesar 
de la insistencia del hijo de su victimario, nunca acepta la plata ni las 
disculpas de este último.

Celina se aleja de la comisaría sin poder resolver sus problemas 
económicos, muchos menos los psicológicos, personales y morales, 
no se tiene lástima, ni permite que otros la tengan. Busca avanzar sin 
mirar atrás, es difícil, pero lo intenta.

Tabla 2
Análisis del personaje (Casetti y Di Chio, 1994, pp. 177-187).

CELINA
Personaje como persona:

Personaje 
redondo

Celina es un personaje redondo porque es variado, 
ella en un principio muestra su lado reprimido y 
tímido pero casi al finalizar la historia saca toda 
la ira que tiene dentro a causa de lo que le pasó 
cuando vivía en Ayacucho.

Personaje lineal
Al ser una mujer que desde el comienzo se 
muestra tímida, agobiada, introvertida al tener 
una vida difícil.
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Personaje 
dinámico

Busca salir adelante a pesar de todo lo que 
aconteció, aunque no tiene éxito. 

Personaje como rol:

Personaje pasivo 
y activo

En un inicio es un personaje que depende mucho 
de las acciones de los demás, hasta que al final 
decide tomar las riendas de los problemas que 
se le presentan, siendo el más detonante la 
presencia de Magallanes y el contacto con el 
hijo del Coronel Rivero.

Personaje 
autónomo

Actúa por su propia cuenta y no se deja ayudar, 
ella prefiere salir adelante sola.

Personaje 
modificador 
mejorador y 
conservador 

protector

Comparte ambas características. Primero, como 
modificador mejorador porque busca mejorar 
la condición de vida de su hijo, tratando de 
tener más dinero. Segundo, como conservador 
protector porque no desea que Magallanes y la 
familia Rivero intervenga en su vida, siendo muy 
protectora de esta.

Personaje 
protagonista

Celina al igual que Harvey Magallanes son 
personajes protagonistas, debido a que la 
narración gira en torno de ellos.

Personaje como actante:

Sujeto y objeto

Comparte ambos roles. Primero, es sujeto porque 
actúa para lograr un objetivo: salir adelante con 
su hijo. Segundo, es un objeto porque representa 
lo que desea conseguir Harvey Magallanes: 
acercarse a ella con dinero para poder ayudarla 
a resolver sus problemas.

El coronel

De cabello completamente canoso, contextura delgada, tez clara y 
con poca capacidad para movilizarse por sí mismo; el Coronel Avelino 
Rivero es un anciano postrado en una silla de ruedas que denota que 
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en sus años de juventud ha sido un hombre imponente y de buen porte. 
Es víctima del alzhéimer, enfermedad que lo ayuda a olvidar su pasado 
vergonzoso y criminal.

La presencia de este personaje en la actualidad no comunica mu-
cho sobre su vida, es a través de los recuerdos de Magallanes como se 
conoce su bajo nivel de moral (o nulo) por perpetrar atrocidades como 
pedofilia, violación y esclavización de una jovencita Celina, su víctima 
desde los 14 años. 

Imagen 7. El Coronel. Longares, Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

Ahora, ya en su condición de enfermo, podemos conocer que el 
Coronel en retiro pertenece a una clase social alta, con trato especial 
y cómodas instalaciones. A pesar de su condición, tiene momentos en 
donde demuestra su alto ego y trato horizontal como jefe, como cuan-
do le da órdenes a Magallanes en el parque para que intervenga a un 
heladero, creyendo que se encuentra en Ayacucho. 
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En cierto momento, la condición de salud de este hombre se vuelve 
dudosa luego de observar su actitud frente a las declaraciones de Maga-
llanes a la policía y su hijo, en donde confiesa que él ayudó a escapar a 
Celina. Después de este punto en la historia, Avelino se muestra extraño 
y pensativo, como si quisiera aprovechar de un alzhéimer que aún no 
se lleva sus recuerdos por completo para olvidar su pasado criminal, e 
incluso de forma más importante, lo que significó Celina en su vida y 
el vacío que dejó al escapar de su celda. Un amor retorcido en donde 
el pedófilo se enamoró de su víctima.

Tabla 3
Análisis del personaje (Casetti y Di Chio, 1994, pp. 177-187)

CORONEL AVELINO RIVERO
Personaje como persona:

Personaje 
plano

El coronel Avelino, a pesar de la importancia que tiene 
dentro de la trama general, se nos presenta como un 
personaje unidimensional. Con una mente resquebrajada 
por el Alzhéimer, solo le queda estar postrado en la silla 
de ruedas con la mirada perdida. Aunque su rostro y 
actitud comunica que oculta algo más.

Personaje 
lineal

A pesar de tener atisbos de lucidez en los que evoca su 
pasado de manera violenta, en líneas generales no hay 
inestabilidad, ni contradicción.

Personaje 
estático

Durante todo el filme, no presenta cambios resaltantes, 
más allá de lo pensativo que se volvió luego que Harvey 
le confiesa que él dejó escapar a Celina.

Personaje como rol:

Personaje 
pasivo

Es un personaje netamente pasivo, las acciones de 
los demás personajes lo ubican como objeto  de sus 
iniciativas. Partiendo desde el hecho que ni siquiera 
tiene libre albedrío para movilizarse, y pasando por la 
toma de decisiones de la que su hijo se hace responsable 
con el fin de solucionar el tema del chantaje; se puede 
ver claramente su pasividad.
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Personaje 
autónomo e 

influenciador

En su situación actual, es un personaje autónomo la 
mayoría de veces. Pero, en ciertas ocasiones a pesar de 
su estado de salud, da órdenes a Magallanes como si aún 
estuviera de jefe en Ayacucho.

Personaje 
modificador 
degradador

A pesar de mantenerse inmóvil, el Coronel con su sola 
existencia y presencia, se vuelve prueba patente de los 
actos deleznables que acontecieron en Ayacucho. 

Personaje 
protagonista

No presenta una orientación inversa al relato; solo se 
deja llevar por el devenir de los hechos.

Personaje como actante:
Objeto 

instrumental
Porque se operan en él acciones y decisiones de agentes 
externos, en este caso, su hijo.

Recorriendo la Lima Progresista en un Taxi

Imagen 8. Lima actual y sus periferias. Longares, Raffo, Valladares y Del Solar (2015)

El entorno en el que se desarrolla la trama de la película es Lima, la 
Lima de nuestros días. Tiene como puntos específicos las periferias, sin 
especificar en ningún momento lugares, pero permitiéndonos intuir un 
cono, barrios de pueblos jóvenes y zonas marginales; y por otro lado, 
zonas residenciales, que son presentadas en la vida del Dr. Rivero. Queda 
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claro que el director presenta las diferencias económicas y sociales que 
existen en la capital sin juzgar o dar una opinión.

Es la periferia la que toma mayor presencia en la historia, mediante 
los recorridos del protagonista en su taxi podemos sentir y observar el 
caos de la ciudad, los colores, los entornos y la necesidad económica. 
Una atmósfera en donde las personas buscan todo tipo de trabajos para 
subsistir, preparan almuerzos, lavan la ropa o cometen delitos, algunos 
sin problema, y otros con miedo y negación. Asimismo, la presencia 
de los talleres de mecánica y los negocios comerciales como menús o 
cantinas en donde muchos ahogan sus penas o vicios con el alcohol. Es 
una Lima en la que sobrevive el más fuerte o el más “vivo”.

Pero existe un caso especial, un ambiente y atmósfera fantasma 
que persigue a los personajes durante toda la película. Sus recuerdos y 
acciones crean imágenes y sentimientos en el espectador: Ayacucho. El 
protagonista tiene una relación profunda con la ciudad de Lima como tal, 
y prueba de esto es su trabajo como taxista. No hay nadie que conozca 
mejor todos los lugares y realidades de Lima que un taxista, pero por 
momentos sentimos que este vínculo es superficial, sobre todo cuando 
se evocan en la memoria de Magallanes los días de Ayacucho. Para-
fraseando al personaje llamado Milton, los tiempos en los que podían 
hacer lo que querían.

En búsqueda de la redención (tiempo cinematográfico,
acontecimientos y transformaciones)

El tiempo cinematográfico que desarrolla el guion de “Magallanes” 
es lineal vectorial, ya que todos los hechos se desarrollan de manera 
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progresiva. No hay empleo de flashbacks o flashforwards, esto no quiere 
decir que la película de Del Sola no evoca y gire en torno a sucesos 
del pasado que se mantienen vigentes en la memoria de los personajes, 
incluyendo la problemática principal de la historia. Los acontecimientos 
más resaltantes en la película son:

Cuando Celina sube al taxi de Harvey Magallanes para que este la 
lleve al evento de la empresa de red de mercadeo es, probablemente, uno 
de los sucesos más importantes de la historia. Esto se debe a que existe 
una transformación completa en la vida monótona del militar en retiro, 
reviviendo su pasado lleno de culpa y vacío. Es a raíz de este suceso 
que Magallanes sabe el paradero de su recordada Celina y su situación 
actual, la cual lo lleva a tomar una decisión importante, naciendo así el 
siguiente acontecimiento.

Magallanes decide extorsionar al hijo del Coronel Rivero, un im-
portante abogado del país, para entregar ese dinero a la pobre Celina. 
Esta acción transforma la situación actual del hijo del anciano coronel 
por completo, enterándose del pasado criminal de su padre junto con 
la Policía de investigaciones.

Otra acción a resaltar es la frustrada captura de los supuestos extor-
sionadores por parte de Harvey, quien arma un plan para lograr entregar 
el dinero a los delincuentes que contrató y no ser descubierto como el 
autor del delito en las investigaciones de la Policía. Otra transformación 
se genera debido a esta acción ya que en realidad el Dr. Rivero y la 
Policía han entregado un sobre con papel periódico adentro, frustrán-
dose todo y ocasionando que Hermelinda ya no quiera participar más.

Magallanes va en busca de Celina para observarla de lejos, pero 
se sorprende al ver como los matones de la prestamista del dinero 
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con el que la mujer pagó su local entran a saquear todo. Harvey pelea 
con ambos hombres, quienes lo reducen; luego de esto, se descubre la 
existencia del hijo enfermo de Celina, además, Magallanes entabla un 
contacto directo con la mujer.

La acción de Harvey de ir a la peluquería para rasurarse con Celina 
y mostrar su rostro sin esconderse, transforma el mundo de esta última, 
ya que revive su pasado, generándole angustia, dolor, odio, repudio y 
preocupación. Motivo por el cual, decide irse del lugar, dejar todo para 
seguir adelante y olvidar su pasado sin hacerle daño a su hijo.

Por último, Magallanes y Milton secuestran al Dr. Rivero. El acto 
violento y perturbador de Milton hacia el doctor lo transforma, logrando 
que este ordene a su secretaria por teléfono a que entregue el dinero a 
los extorsionadores. Este acto mantiene relación con otro: Magallanes 
recoge el dinero que deja la secretaria del doctor Rivero y busca a Celina 
para entregárselo, esta lo rechaza y anuncia su partida. El protagonista 
insiste y le entrega el dinero a la vecina de Celina, quien lo recibe.

Estos actos transforman la historia porque es a través del dinero que 
la Policía puede encontrarse con Celina y esta mencionar a Magallanes 
como dueño del dinero. Finalmente, todos los personajes se confrontan 
y dan cara a la realidad y, al mismo tiempo, el pasado; que, como ya 
hemos analizado, no se puede curar.

Tabla 4
Acontecimientos y transformaciones (Casetti y Di Chio, 1994, pp. 188-207).

ACONTECIMIENTOS TRANSFORMACIONES

1. SUCESOS:  Magal lanes 
descubre a Celina como 
pasajera en su taxi.

HARVEY:
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio explícito, cambio complejo, cambio 
lineal y cambio efectivo.
- Proceso de empeoramiento.
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2. ACCIÓN: Magallanes 
extorsiona al Dr. Rivero

HARVEY:  
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio explícito, cambio complejo, cambio 
quebrado y aparente. 
- Proceso de empeoramiento.

DR. RIVERO:
- Cambio uniforme y cambio lineal.
- Proceso de empeoramiento.

HERMELINDA:
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio uniforme, cambio aparente y de 
necesidad.
- Proceso de empeoramiento.

3. ACCIÓN: Magallanes 
frustra la captura de los 
extorsionadores.

HARVEY:  
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio explícito, cambio complejo, cambio 
quebrado y aparente. 
- Proceso de empeoramiento.

4. ACCIÓN: Celina “conoce” a 
Magallanes luego de que este 
la ayuda con los matones de 
su prestamista.

HARVEY:  
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio explícito, cambio complejo, cambio 
quebrado y aparente. 
- Proceso de empeoramiento.

5. ACCIÓN: Magallanes 
decide develar su verdadera 
identidad a Celina.

HARVEY:  
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio explícito, cambio complejo, cambio 
quebrado y aparente. 
- Proceso de empeoramiento.

CELINA:
- Cambio de actitud y carácter, cambio 
individual, cambio explícito, cambio 
complejo, cambio lineal y cambio efectivo. 
- Proceso de mejoramiento.
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6. SUCESO: Magallanes y 
Milton raptan al Dr. Rivero.

7. SUCESO: El Dr. Rivero 
ordena a su secretaria entregar 
el dinero para ser liberado.

HARVEY:  
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio explícito, cambio complejo, cambio 
quebrado y aparente. 
- Empeoramiento evitado.

MILTON:
- Cambio de actitud, cambio individual, 
cambio complejo, cambio explícito, cambio 
lineal y efectivo. 
- Proceso de empeoramiento.

DR. RIVERO:
- Cambio de actitud y carácter, cambio 
individual, cambio explícito, cambio 
uniforme, cambio lineal y cambio aparente. 
- Proceso de mejoramiento.

Conclusiones 

La temática del terrorismo es una de las más plasmadas en el cine 
peruano de este siglo, clasificándose así en varios enfoques. “Magalla-
nes” es un film que remonta el pasado desde el presente y en base a eso 
es que surge el conflicto principal: las heridas y consecuencias de una 
guerra en donde se cometieron delitos desde todas las partes.

Esta temática es compleja porque al ser un suceso violento de nues-
tra historia, abarca sub-temas, todos plasmados claramente en el film 
de Del Solar, como: la pedofilia, el abuso sexual, el maltrato hacia la 
mujer, la discriminación, el caos de la ciudad, el odio, el orgullo, los 
traumas psicológicos que deja una guerra, entre muchos otros plasmados 
en los personajes.

El director de este film, Salvador Del Solar, realiza una trama lineal 
vectorial pero con contenido basado en el pasado y es que no se necesitan 
de recursos cinematográficos definidos para poder contar una historia 
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como esta. Es un film que mantiene vivos los recuerdos y los fantasmas 
de la melancolía y el dolor, representados a través de la interpretación 
de sus personajes, los diálogos y las escenas.

La historia abarca temas de importancia social, como: la pedofilia, 
el abuso sexual, el maltrato hacia la mujer, la discriminación, el caos 
de la ciudad, el odio, el orgullo, los traumas psicológicos que deja una 
guerra, entre muchos otros plasmados en los personajes. El director del 
film realiza una trama lineal vectorial pero que está atada en el pasado 
y es que no se necesitan de recursos cinematográficos definidos para 
poder contar una historia como esta. Es un film que mantiene vivos los 
recuerdos y los fantasmas de la melancolía y el dolor, representados a 
través de la interpretación de sus personajes, los diálogos y las escenas.
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A Imagem Fotográfica enquanto uma Nova 
Forma de Escrita: como o Instagram e as 
Redes Sociais Demandam uma Nova Ecologia 
dos Meios e Propõem uma Nova Forma de 
Comunicação

Jefferson Barcellos1

Denis Renó2

Uma das mais profundas e significativas mudanças que podemos 
acompanhar nos últimos anos é o crescente uso em alta escala das rede 
sociais e do ciberespaço, ora confundindo-se com o espaço real, trocas 
de dados virtuais que ancoram situações reais. Pouco coisa na atualidade 
se separa do que acontece no mundo virtual. Há uma junção plena dos 
dois caminhos em situações em que a vivências se confundem. 

Não raro o que é palpável, invade o campo binário dos gadgets em 
geral. Há uma profusão de mêmes, símbolos e sobretudo, montagens 
fotográficas. Levando com isso em maior escala, uma faixa etária na fase 
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da adolescência a exercitar uma forma de comunicação toda voltada a 
troca de imagens. Fontcuberta (2016), sobretudo em seu livro “La Furia 
de las Imagens” aponta claramente que esse momento é a consolidação 
de um fenômeno que na leitura do autor, pode ser considerado como 
ao da pós fotografia. Sobre pós fotografia e seus desdobramentos que 
vão sugerir novas possibilidades da utilização da imagem, bem como 
a resultante no campo das ideias e do consumo, neste campo o artigo 
é construído. 

Esse artigo apresenta, a partir de uma reflexão teórica sobre a fun-
ção da fotografia na narrativa contemporânea, especialmente à luz do 
ecossistema midiático. Para tanto, consideramos o Instagram como 
plataforma de escrita, envolvendo, para além disso, os espaços e os flu-
xos que se transformam a partir dessa realidade, de caráter colaborativo 
e “desgovernabilizado” (Renó, 2013). Esperamos, com os resultados 
apresentados, que novos olhares sobre o futuro da fotografia, em suas 
diversas condições, possa ser desenvolvido e compreendido por esse 
campo da investigação. 

Metodologia

O artigo discute as possibilidades da utilização da fotografia e das 
redes sociais como ferramenta não apenas da troca de mensagens, mas 
também, como uma possibilidade de inserção de conteúdos para con-
sumo através da imagem (fotografia) bem como essa nova maneira de 
diálogo se dá na contemporaneidade.

Para tanto se constrói um texto com base em autores que identificam 
as questões relativas à juventude, consumo e a nova ecologia dos meios. 
Sobre a ecologia dos meios, ideias de Denis Renó, Carlos Scolari, Vicente 
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Gosciola foram revisitadas e serviram de base para novas leituras. No 
campo da (nova) imagem, autores como Joan Fontcuberta e Lev Mano-
vich foram fundamentais, especialmente nas questões contemporâneas 
sobre redes e imagem. Ambos dialogam com a proposta de discussão 
do presente artigo, assim como os já considerados históricos teóricos na 
questão da imagem, como Susan Sontag e Roland Barthes, que apontam 
as questões envolvendo análises conceituais sobre fotografia estática e 
suas nuances filosóficas e práticas.

A Imagem Fotográfica Argêntica ao Pixel 

Até o início dos anos 2000, a maior parte do que se produzia em 
fotografia tinha como base a prata, todo o suporte utilizado para rea-
lização de imagens até então se baseava nessa fonte e nos princípios 
descobertos no século XIX. Entendemos essas descobertas como uma 
soma de práticas anteriores em óptica e química que foram se estabilizar 
no decorrer do século XX (Adams, 2000; Schisler,1996; Trigo, 1997). 
Um pequeno recorte dessas técnicas pode ser entendida de maneira mais 
profunda quando recorremos a um mapeamento histórico, baseado em 
estudiosos da história da fotografia. 

Os primeiros experimentos envolvendo captura e fixação de uma 
imagem fotográfica remetem a períodos anteriores ao século XIX. 
Nesse período, é possível encontrar técnicas como a Câmera Lúcida, 
que através de uma adaptação possibilitava o recorte da imagem a ser 
desenhada. Em se tratando de separar o elemento (cena) a ser registrado, 
o uso de tal artefato é considerado por pesquisadores como um grande 
avanço nas técnicas de desenho do período.
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Figura 1. Ilustração com exemplo de Câmera Lúcida, instrumento pré imagem 
fotográfica. Vincent´s Victoria (s.d.)

Já no próprio século XIX, um experimento passa a ser utilizado com 
bastante frequência e apontou os primeiros caminhos à utilização de 
um aparato próprio para a captura necessária entre o que se observa e o 
que será desenhado. Esse aparato foi batizado com o nome de Câmera 
Obscura. 

Para entender a Câmera Obscura é importante afirmar que neste pe-
ríodo já se detêm valiosas informações sobre sistemas ópticos, sabe-se 
por exemplo, que um raio de luz ao atravessar um orifício minúsculo 
em um ambiente vedado de luz projeta, através de refração a imagem 
que provém do exterior de ponta cabeça na parede contrária ao orifício 
como se pode observar na ilustração abaixo (Folts, 2007; Adams 2000; 
Trigo,1997).

A partir desse conhecimento e dos experimentos envolvendo quí-
mica, como a capacidade que a prata em seu formato de sal (Aletos) 
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escurecer ao receber luz, nas primeiras décadas do século XIX tem-se 
início às primeiras experiências no sentido de gravar imagem e fixá-la. 
O primeiro pesquisador a tornar essa experiência realidade fazendo a 
junção da Câmera Escura (figura 2), uma placa de metal emulsionada 
com betume da Judéia e aletos de prata foi Joseph Nicéphore Niépce. 
E foi em 1826 que Niépce conseguiu gravar aquela que é considerada 
a primeira imagem fotográfica que obteve êxito ao ser fixada (figura 3). 
Ou seja, o processo de captura da imagem e sua fixação foi realizado 
com êxito (Adams, 2000; Souge,1994).

Figura 2. Câmara escura. Falieri (2006)

Figura 3. Primeira foto. jmstelluti (2015)
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A técnica desenvolvida por Niépce foi nomeada como Heliografia, na 
sequência tivemos também, Calotipia, Daguerriotipia e mais uma série 
de experimentos, sobretudo em países europeus. O formato que seria 
utilizado pelas primeiras coberturas fotojornalísticas, retratos, cobertu-
ras de guerra e fotografias de rua seria o Colódio Seco, surgido no fim 
do século XIX. A técnica utilizava uma placa de vidro com emulsão a 
base de prata e elementos ligantes que possibilitava a prévia preparação 
e tornava possível realizar jornadas fotográficas sem a necessidade de 
utilizar carroças e uma quantidade grande de materiais de laboratório 
químico para se realizar o trabalho (Adams, 2000; Sougez,1994). Po-
demos observar na figura 4 uma imagem como exemplo de uma placa 
de vidro processada através da técnica do Colódio Seco.

Figura 4. Colódio Seco. Sassaki (2014)

Por volta de 1885, George Eastman, um pesquisador amador de 
soluções fotográficas consegue realizar as primeiras experiências com 
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um suporte diferente do vidro. Em um primeiro momento, utiliza pe-
quenas bobinas de papel, que recebiam uma emulsão de prata com 
material ligante (gelatina animal). A ideia de Eastman era conseguir 
um material mais simples e que pudesse realizar sequências maiores 
de imagens. Dentre as várias possibilidades o que funcionaria de ma-
neira mais efetiva, seria um polímero (uma fina tira plástica), que em 
um primeiro momento teve tamanhos diversos. Porém se popularizou 
através dos projetos de Eastman, em formatos menores, sendo um 
dos mais populares o formato 35 milímetros3. Com uma imagem em 
formato 24mm de altura, por 36mm de altura. Que era comercializado 
em rolos de 12 a 36 poses que consagra o produto e a empresa batizada 
por Eastman de Kodak.

Figura 5. Henri Cartier-Bresson, e sua câmera de 35mm. encenasaudemental. (2016)

O novo formato se mostra prático e adaptado às novas necessida-
des da sociedade de então, abordando as mais variadas possibilidades 

3. Aqui é importante salientar que Eastman em parceria com os Irmãos Lumiére, 
aproveita do desenvolvimento do formato de película já estabelecido na seminal 
indústria cinematográfica e a transpõem para a fotografia.
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fotográficas. Com os novos fotógrafos se dedicando agora com mais 
liberdade para suas incursões. O século XX surge com uma série de 
experiências nesse sentido, que solidificam autores que vão gravar de 
maneira significativa seus nomes na história da fotografia. 

Sendo que talvez um dos mais significativos tenho sido Henri 
Cartier-Bresson (figura 5), que cria uma nova linguagem em construção 
imagética e novas possibilidades técnicas. (Freund, 1989)

Por volta da metade dos anos 90 do século XX, acompanhamos uma 
troca significativa de suportes, com um princípio relativamente caro e 
de pouca qualidade para quase totalidade de uso comercial a fotogra-
fia em formato digital trouxe a possibilidade de a maioria das pessoas 
realizarem fotos e divulgá las nos mais variados espaços disponíveis. 
Era o físico sendo substituído pelo virtual, pelo imaterial.

Essas novas possibilidades resultam de processos que remetem aos 
primeiros anos da década de 1920, onde foi possível realizar a primei-
ra transmissão de imagens através do cabo submarino Bartlane, entre 
Londres e Nova Iorque em um tempo de três horas. Um feito bastante 
divulgado pois um navio que fizesse a mesma rota cruzando os mares 
levava em média uma semana. As imagens eram transformadas fisica-
mente em um papel, através de um sensor adaptado que as decodificava 
(Trigo, 2007).

Vários fabricantes no decorrer do século XX, se propuseram a 
transpor o suporte de película para pixels, sendo eles desde famosos 
fornecedores de suprimentos eletrônicos, bem como indústrias específicas 
de material fotográfico. A própria Kodak, em parceria com fabricantes 
como Nikon, por exemplo, foram algumas das empresas tradicionais 
que experimentaram essa transposição.
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A principal mudança de suporte se deu pela substituição da película, 
que demandava um processo físico-químico de revelação, secagem e 
por conseguinte cópia pela possibilidade de utilização de um sensor 
eletrônico. Através da utilização de fotodiodos , esse sensor tornou 
possível a transformação da luz em conjuntos binários (pixels) e deu 
início a revolução digital que em poucos anos, ocupou um grande espaço 
na indústria de equipamentos fotográficos, na Comunicação e também 
no dia a dia das pessoas em todo o mundo.

Figura 6. Primeiros projetos envolvendo fabricantes de equipamentos fotográficos 
na metade da década de 1990. Air Freshener (s.d.). 

Portanto, a revolução proporcionada pelo uso da fotografia digital 
e seu substrato a imagem digital abre paradigmas para que pensemos 
se uma nova tecnologia ou ferramenta, é capaz de suplantar todo um 
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aprendizado construído à partir da imagem latente. Uma imagem que 
necessitava de agentes químicos para ser vista e fixada, em contraposição 
à uma imagem que se acesso de forma instantânea utilizando para isso 
nos dias de hoje, um smartphone. 

A Imagem Mobile e a Troca de Imagens na Substituição ao Texto 

O século XXI trouxe com ele em sua passagem de décadas, o uso 
ininterrupto de imagens no cotidiano das pessoas, seja para situações 
delicadas até as mais divertidas, ficou claro que a idéia proposta por 
Bauman (2003) da fluidez dos tempos, das trocas cada vez mais nos 
campos da não rigidez. Dos afetos e dos amores que se moldam e se 
resignificação mais e mais, um aspecto é possível identificar e trazer a 
tona dentro de novas ecologias, novas posições midiáticas. Uma nova 
ecologia de imagens surge com esses novos tempos. Essa fluir entre 
mídias e suportes nos colocou em confronto e contato com infinidades 
de possibilidades nos campos da comunicação e da fotografia. 

Essas novas possibilidades surgem com a urgência e a fluência das 
redes digitais. Ecólogos da mídia propõem uma nova vida, como um 
Second Life, uma gamificação de situações nas redes desencandeou o 
que podemos chamar de Hipermedia. Para Landow (2009, p. 25), “la 
expresión Hipermedia simplemente extiende la noción de texto hiper-
textual al incluir información visual y sonora, así como la animación 
y otras formas de información”.

É possível identificar tais fenômenos nas mais variadas formas que 
envolvem uma diversidade de situações hipermidiáticas bem como nas 
já estudadas e utilizadas narrativas transmídias. Sendo responsáveis 
por infinitas aparições nas redes. Redes de sociabilidade que envolvem 
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um número maior de trocas imagéticas tendem a explicitar melhor essa 
recorrência. 

Onde é possível estabelecer diálogos com uso recorrente de imagens, 
sem que seja necessário inclusive, identificar o autor. Há uma enorme 
apropriação dessas imagens, além de uma resignificação, onde os aspec-
tos originais tendem a desaparecer como aponta FontCuberta em seus 
trabalhos ¨A caixa de Pandora (2014) e La Furia de las Images (2016). 

Uma recorrência de sátiras tendem a ganhar maior visibilidade, 
como o exemplo da figura 7:

Figura 7. Sátira. Top Imagens (s.d.)
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Essa sequência trabalha com a ideia de que o impacto imagético 
suplente a necessidade de se construir textualmente uma brincadeira, e 
já se tornou recorrente quando se pensa em diálogos em redes. 

Consumo e Imagens

Pensar em imagens e consumo já é recorrente ao meio publicitário 
desde a implementação do halftone, a imagem sempre serviu de suporte 
para que se atingisse o mercado consumidor, criando diálogos e também 
produzindo desejos de consumo. Em tempos de Hipermídia e Transmí-
dia, tais imagens alcançam aspectos e audiências que há pouco tempo 
atrás eram apenas imaginadas. O desejo de consumo foi solapado pelo 
acesso irrestrito a tais redes e as infinitas possibilidades visuais dadas. 
É bem comum que seja oferecido algo sem que necessariamente se 
coloque descrição alguma ou mesmo valor. A imagem ganha um peso 
comunicacional forte, sendo que em diversas oportunidades ele dispara 
um gatilho para que exista uma quantidade ilimitada de consumo e o 
determinado objeto, produto ou por que não vivência seja consumido 
e tornou-se tendência. 

Ao relativizar esse cenário, e tendo Adorno (1986) como norte e 
sua ideia de consumo de bens simbólicos, é possível estabelecer que 
há uma transcendência desse consumo. O não palpável que os Ecrans 
dos smartphones nos oferecem transformam-se em produtos palpáveis 
e inauguram um ritmo de consumo tão ou mais desenfreado como o 
experimentado décadas anteriores. 

Portanto, é cada dia mais latente o uso de apenas a imagem, desa-
trelada do texto para uma troca de mensagem, e o entendimento disso 
torna-se universal. Uma imagem é normalmente colocada a serviço de 
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um texto ou de uma propaganda, ultrapassando barreiras de idiomas 
e fortalecendo diálogos ou mesmo o mercado de produtos e serviços. 
Por tratar-se de um campo de infinitas possibilidades o que é possível 
observar é que há um entrelaçamento maior entre alguns campos da 
rede, como a Internet das coisas, ciberativismo e outras correntes de 
pensamento surgidas em decorrência do fortalecimento e solidificação 
de uma cultura binária.

Figura 8. Smartphone. Grigonis (2018)

Exemplos Imagéticos sobre a Rede e o Consumo

Ainda que exista a possibilidade do preço dos produtos vir na des-
crição da imagem, é possível notar que existe uma cultura de não asso-
cia-lo a fotografia em questão. A fotografia aparece sem o subterfúgio 
de texto, apenas nas dimensões proporcionadas pela rede, e através da 
caixa de diálogos trabalha as questões envolvendo preço, tamanhos, 
cores e demais questões que envolvem o produto anunciado. Para 
Manovich (2017) há uma atmosfera dentro do Instagram que recria 
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e dá novas roupagens em um universo que já julgava-se esgotado. A 
sobrevida da fotografia em uma nova plataforma transformou a ideia 
de que a imagem era apenas objeto (tátil, bidimensional) e a colocou 
como uma ferramenta com infinitas possibilidades de uso e aplicações.

Figura 9. Wish [@wish] (2019)

Figura 10. Crispark oficial [@crisparkoficial ] (2019)
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Conclusão

Os assuntos que envolvem as questões referentes a fotografia e as 
ciências humanas e inseridas nela as da Comunicação, possuem em 
seu cerne uma máxima, não são definitivas. Há um campo aberto no 
que tange às experiências e suas realidades nos mais variados e possí-
veis campos em que ela se insere e nos resultados que essas pesquisas 
apontam. No mundo da tecnologia mobile essas variáveis beiram ao 
infinito e sofrem alterações se não diárias, quase que momentâneas. 
Nesse vórtice, a fotografia após seu período argêntico, quando faz a 
ruptura com o suporte original da prata, irá mergulhar profundamente 
em transformações não apenas nas questões binárias. O eixo se modifica, 
e a plêiade de infinitas construções se dá, não mais como manipulação, 
mas como resignificação. A maneira clara de utilização da fotografia 
como ferramenta principal de um ̈ diálogo¨ dado pela rede é a mais nova 
construção narrativa que temos acesso e da qual fazemos uso. 

Uma nova oralidade se propõem, por mais paradoxal que isso possa 
se apresentar, é uma oralidade calçada em em construções imagéticas 
de onde, em muitos casos sabe-se da origem da foto em questão, mas 
não se tem nenhuma idéia do caminho que ela irá se transmutar nem 
tão pouco qual será a carga narrativa que a mesma irá carregar. Uma 
simples compra, um simples desejo de consumo, ou uma posição po-
lítica entram na saara da fotografia, ou melhor da pós fotografia, como 
pontua FontCuberta, e estabelece novas formas de diálogo, carregado de 
simbologias, referentes, signos e significados. Portanto, não é exagero 
classificar os novos tempos de tempos imagéticos, ou de uma oralidade 
imagética.
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Entretanto, como já nos dizia McLuhan (2005), os meios não des-
troem-se entre si, e sim se transformam, coletivamente. Ao observarmos 
o Instagram, percebemos algo das paredes e dos álbuns de fotografia. 
O uso da fotografia como linguagem tem sido intensificado pela facili-
dade de se produzir esses registros, ainda que questionáveis em termos 
estéticos e técnicos.
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Búsquedas Expresivas, Compromiso y 
Conocimiento: el Cine de Jaime Rosales

Inmaculada Gordillo1

Se denomina cine indie a aquellas producciones que se alejan de 
estilos y/o contenidos del modo de representación hegemónico, rompien-
do sus normas no escritas y experimentando alternativas innovadoras. 
Dentro de esta denominación podemos encontrar figuras tan diferentes 
como Cassavettes, Hartley, Lynch, Van Sant, Soderbergh... aunque rara 
vez se incluyen nombres de directores españoles.

Sin embargo, dentro del cine que se hace en España se pueden 
detectar algunas figuras cuyas obras merecerían el adjetivo de indie, 
por la ruptura de las reglas habituales del cine de ficción canónico y 
comercial. En este sentido destaca la mayor parte de las filmografías 
de Jaime Rosales, un cineasta nacido en Barcelona en 1970, que hasta 
la actualidad posee media docena de películas con personalidad propia: 
Las horas del día (2003), La soledad (2007), Tiro en la cabeza (2008), 
Sueño y silencio (2012), Hermosa juventud (2014) y Petra (2018)2. 

Para Jaime Rosales hacer películas no es contar historias solamente. 
Defiende la idea de que un director de cine tiene el deber de añadir otras 

1. Doctora en Comunicación Audiovisual. Facultad de Comunicación. Universidad 
de Sevilla.

 Mail: ingoal@us.es
2. Pueden verse las fichas de todas las películas en el Anexo I de este artículo.
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dimensiones a su obra. En su caso, estas dimensiones pasan por usar el 
medio como vía de conocimiento y modo de agitar conciencias, aunque 
en ningún momento de forma dogmática o impositiva, sino abriendo 
puertas a la reflexión y ventanas a la sugerencia. El cine de Rosales se 
nutre y bucea en la realidad más cotidiana para contar emociones que 
no se ven, como la tristeza, el vacío, la soledad, la rutina, la ausencia 
o la indolencia. Sus películas son personales y hondas, llenas de lec-
turas e interpretaciones y alejadas de todo convencionalismo y sentido 
comercial. Para Rosales, el cine más que entretenimiento o diversión 
es un lugar que invita a la meditación y al pensamiento. En un terreno 
común a otros cineastas, sus películas parten de la tradición realista y 
tienen mucho de “viaje al conocimiento a partir de un aparato formal 
reducido a la mínima expresión” (Planes Pedreño, 2013). Pero lo mí-
nimo a veces es el resultado de un viaje de investigación y búsqueda 
hacia las profundidades del lenguaje cinematográfico.

Ofrece una conciencia comprometida del oficio, una toma de pos-
tura activa y consecuente ante la responsabilidad social del artista. 
Para Rosales, según declaraciones en algunas entrevistas, el cine ha 
funcionado como catalizador social y sido responsable, en gran medida 
de la construcción del mundo contemporáneo: así, sociedad y cine han 
tenido una evolución paralela: 

Se ha ido construyendo una sociedad basada en la superficialidad y 
el cine se ha ido adaptando y reforzando dicha idea a través de su 
lenguaje: muchas imágenes, sonido muy fuerte, numerosos impac-
tos... pero sin ningún tipo de profundidad. Yo creo que esto es un 
problema (…) Parto de la idea de que hemos de asentar un ritmo más 
lento y más humano, hemos de aprender a mirar con otra paciencia y 
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buscar más profundidad. Creo que la manera de pensar que tenemos 
hoy en día no es sostenible. (Leach, 2008).

Por eso el cine de Rosales muestra un gran respeto a la inteligencia 
del espectador, apelando a su discernimiento diligente durante todo el 
metraje. Ni siquiera en sus últimas películas, que hace algunas concesio-
nes al mercado, Rosales permite que el público engulla y se desconecte 
de la realidad. Desde que comienza cualquiera de sus películas, hasta 
el último plano -y mucho más con los finales elegidos-, Jaime Rosales 
exige la participación dinámica y activa del receptor. En la misma en-
trevista de 2008 declara: 

el espectador de hoy está atontado y adormecido, no tiene conciencia 
y se deja llevar por el engranaje. Y creo que esta dinámica hay que 
romperla. Necesitamos generar un individuo concienciado, capaz de 
querer corregir el mundo. Por eso hago películas para un espectador 
que tiene que ser inteligente, que tiene que recurrir a la esencia de 
la emoción y mirar desde otra perspectiva.

De ahí que Jaime Rosales reflexione comprometidamente sobre qué 
historias contar y, a la vez, indaga en la manera de contarlas. Piensa 
que la creación cinematográfica pasa por encontrar nuevas formas de 
percepción, por lo que su cine muestra como constante una búsqueda 
decidida de elementos expresivos particulares. Es un intento de relatar 
la vida y los matices más íntimos del ser humano desde la búsqueda de 
un lenguaje cinematográfico cuidado, a veces experimental y siempre 
poco complaciente. Y entre sus propuestas lingüísticas más personales 
están el uso creativo del fuera de campo, el plano fijo sostenido, la 
ausencia de adornos extradiegéticos como la música, la “polivisión”, 
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la auricularización externa, el rodaje sin guion y sin actores profesio-
nales, el uso creativo de la elipsis, el montaje a ritmo de las nuevas 
tecnologías, la mezcla de texturas y formatos, los juegos del blanco y 
negro con el color, etc. 

Todas estas opciones expresivas funcionan siempre a favor de los 
personajes y las tramas y, generalmente, contribuyen a una especie 
de realismo personal y lleno de autenticidades. En palabras de Planes 
Pedreño (2013), “a menudo, estas exploraciones desembocan en un 
interregno en donde ficción y realidad tienden a confundirse”. Y lo hace 
buscando un naturalismo que consigue gracias a actores poco conocidos 
o no profesionales, diálogos improvisados y ausencia de música entre 
otras elecciones.

El efecto realidad es consustancial a todas sus películas y contribuye 
en gran medida la selección de intérpretes que el director empieza a 
trabajar desde el casting.

A mí no me gusta descubrir a los actores en los trabajos de los 
demás, porque mis técnicas y mis personajes son muy diferentes a 
los de los otros. Prefiero basarme en los castings y las entrevistas 
que hago yo mismo. Así es como he compuesto siempre todos mis 
repartos. De hecho, para mí, ver lo que han hecho los intérpretes 
en otras películas, juega en su contra más que a su favor, confiesa 
Pando (2018). 

Rosales elige rostros ordinarios de actores desconocidos para cons-
truir a sus personajes3. Y la dirección de actores, así como sus formas 

3. O incluso llega a trabajar con personas que jamás se han acercado al mundo 
de la interpretación (como en el caso de Jaume, el artista triunfador de Petra, 
interpretado por Joan Botey, el dueño de la masía donde rodarían parte de la 
película.
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de trabajar el guion, otorga un lugar importante a la improvisación y los 
diálogos poco cerrados. En ocasiones el artificio está tan oculto que las 
sensaciones son semejantes a las de asistir a un documental.

Además, es el director español que mejor explora la cotidianidad 
y la rutina de la vida contemporánea. La frescura del resultado no se 
ve mermada por algunos artificios como la polivisión o la mezcla de 
texturas, sino todo lo contrario. La vivacidad que se alcanza se asemeja 
a los resultados de filmar con una cámara oculta. La sensación es que 
asistimos a la vida en su estado más cotidiano y auténtico. Para Rosales, 
la rutina de los personajes le sirve para contrastar con lo extraordinario, 
mientras que reflejar siempre lo extraordinario no le permitiría diferen-
ciar y ofrecer matices enriquecedores de la trama y los personajes. Por 
ello, el director catalán muestra una preferencia clara por los instantes 
más insignificantes y banales en detrimento de los momentos dramáti-
cos. También Folk (2013), destaca esta preferencia por los momentos 
banales en buena parte del cine de Rosales:

vemos a los personajes cocinar, estar en su trabajo, yendo de com-
pras, comiendo un plato de lentejas, cambiándose de ropa o hablando 
de cosas triviales. Incluso aquellas imágenes que podrían volverse 
significantes, como la del protagonista de Tiro en la cabeza haciendo 
el amor con su compañera, aparecen igualadas al resto, despojadas 
de su significación por la frialdad del estilo de realización o, como 
decía Bresson, aplanadas. 

Todo esto supone un acercamiento a la verdad de las cosas, lo que 
implica una posición moral. El director confiesa en una entrevista: 

A nivel estético, me interesa mucho lo estrictamente real: la bús-
queda de lo esencialmente real de las cosas como son. Porque es la 
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realidad la que es expresiva de todo lo demás, mucho más que la 
imaginación o la fantasía. Una búsqueda muy comprometida con 
todo lo que tiene que ver con lo real, con lo cotidiano….

Por otro lado, confiesa que no sabe utilizar la música dentro de una 
película, entre otras cosas porque es una forma de conducir y mani-
pular la mirada del espectador y él es partidario de dejarla libre, de no 
reconducirla hacia ningún punto concreto. Esto cambiará con Petra, 
como se verá más adelante.

A pesar de todo, Rosales declaró, después del estreno de su cuarto 
filme, Sueño y silencio, que consideraba que no poseía un estilo definido 
ya que consideraba que su cine era muy diverso formalmente:

Cuando hablan de mi estilo, yo creo que no lo tengo o por lo menos 
no lo tengo todavía consolidado. A mí todas mis películas me parecen 
estilísticamente muy diferentes, casi como si fueran de personas 
distintas. Yo en realidad aún estoy en un proceso de búsqueda de 
un estilo. 

Sin embargo es fácil detectar elementos comunes muy marcados 
en sus películas. Folk (2013) cree que es precisamente el compromiso 
con lo real y lo cotidiano lo que define su estilo: “tras cuatro películas, 
podemos advertir una serie de constantes que se repiten de forma me-
tódica; constantes que son formales, temáticas y también narrativas”. 
A Jaime Rosales se le reconocen influencias variadas, desde Bresson a 
Godard, pasando por Chabrol, Kieslowski, Haneke, Rossellini, Fassbin-
der y Ozu. Su idiosincrasia de autor se genera a partir de las influencias 
del cine que ve como espectador, como no podría ser de otra manera. 
Pero su aliento y su forma de hacer películas reflejan una personalidad 
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propia con constantes e inquietudes que se van plasmando dentro de 
la honestidad, el aprendizaje de sí mismo y sus procesos de madurez.

1 Las Horas del Día: la Monotonía y la Transgresión

Las horas del día (premio FIPRESCI de la Crítica Internacional en 
Cannes) es un filme que enseña a mirar la realidad, caótica y confusa 
a veces. Ayuda a comprender la actualidad -muchas veces difícil de 
digerir- que nos cuentan los telediarios, a base de informaciones cortas 
y concisas, casi en titulares, que no siembran más que confusión por 
la ausencia de reflexión. En este filme Rosales hace una inmersión en 
la vida de un personaje, en su rutina y el aburrimiento de una cotidia-
nidad sin brillo, sin heroicidades y sin un rumbo claro. El suceder de 
los días es tan monótono que hay un momento en el que el espectador 
se pregunta por qué ese individuo es el protagonista de una película. 
Los hechos intrascendentes son más abundantes que cualquier mínima 
anécdota o actividad llamativa. 

Rosales confiesa que al acabar la postproducción, tuvo la sensación 
de que había hecho dos películas: la primera y la última.

Las horas del día era tan rara que pensé que había hecho lo que 
quería pero que a la vez se había acabado mi carrera. No tenía nin-
guna intención de comunicar al mundo que ése era mi lenguaje ni 
nada por el estilo. (Leach, 2008)

Abel (Àlex Brendemühl) es propietario de una tradicional tienda de 
ropa en El Prat de Llobregat. Se ha quedado anticuada y apenas entra 
nadie. Allí trabaja junto a Trini (Pape Monsoriu), su empleada. Abel 
tiene una actitud indolente y una vida monótona, vive con su madre 
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(María Antonia Martínez), aunque tiene a Tere (Àgata Roca), su novia. 
La falta de entusiasmo convierte su cotidianidad en una rutina insoporta-
ble y aburrida. Sin embargo tras la fachada de ser anodino con una vida 
insignificante se esconde un asesino en serie. Sin más. Sin respuestas, 
explicaciones o justificaciones de carácter moral o social. La mirada 
objetiva (casi de un voyeur) de Rosales no intenta ningún tipo de cues-
tionamiento ni esclarecimiento y muestra sin artificios, sin elementos 
de distracción estética, la vida estática de Abel y su desencanto. Según 
Rosales la idea del argumento de Las horas del día le surge tras leer un 
artículo en el Times sobre la evolución de las diferentes teorías sobre el 
perfil psicológico de los asesinos en serie y las conclusiones a las que se 
llegaba: ausencia de tesis principal y numerosas preguntas sin respuesta. 
A propósito de esta postura ideológica, Ballesteros (2011) se pregunta,

¿Por qué mata Abel?, la evasión a la respuesta de esta pregunta, es el 
eje central de toda la película. (…) El peculiar estilo bressoniano de 
Rosales, austero en artificios musicales o movimientos de cámara, 
de interpretaciones secas, y puesta en escena casi documental, en 
ningún momento parece adentrarse en planteamientos de fondo sobre 
cuestiones psicológicas o sociológicas; algo de agradecer, visto el 
exceso de artificios sobre el tema en su versión cinematográfica. 
Además de Bresson, es evidente en Rosales otras influencias como 
la de Jean-Luc Godard en la narración sistemática y diálogos, o la 
del recientemente muy aclamado Michael Haneke; éste último tal 
vez de forma indirecta, al converger influencias en el cine de ambos, 
tanto en los temas tratados como la puesta en escena”.

2 La Soledad: la Fragilidad del ser Humano

La Soledad fue la película que contra todo pronóstico ganó los Goyas 
a la Mejor Película y al Mejor Director en 2007. Contra todo pronóstico 
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pues se trata de un filme pequeño y profundo, sin el perfil de películas 
premiadas en ámbitos comerciales (en un año en el que El orfanato y 
Las trece rosas acaparaban las apuestas) y tan poco complaciente que 
empuja a abismos de reflexión sobre la fragilidad del ser humano, sobre 
el dolor, la pérdida, el egoísmo y la soledad en compañía. También es una 
historia de mujeres estructurada en cuatro capítulos y un epílogo. Adela 
está separada y tiene un hijo pequeño que cuidar y mantener, ya que su 
padre no le ayuda económicamente. Antonia tiene tres hijas mayores e 
independientes y un supermercado. También tiene pareja. Inés, una de 
sus hijas, vive con Adela cuando ésta se traslada de su pequeño pueblo 
de León a Madrid. Nieves tiene cáncer y Helena tiene un marido, un hijo 
y desea comprar un piso en la playa. Y poco más. Un atentado terrorista 
roza sus vidas y Adela se queda sola. Una muerte natural hace que las 
diferencias entre las hijas se abismen. Pero siguen viviendo. Todos los 
que sobreviven a estas dos muertes continúan su camino. 

Según confirma Rosales,

la idea de La soledad no surge de un hecho puntual como pasa con 
Las horas del día o con Tiro en la cabeza. Más bien es un conjunto 
de emociones e ideas que se van uniendo. Por un lado, tiene mu-
cho que ver mi experiencia vital siendo padre, ya que experimento 
emociones muy nuevas y muy potentes. Al mismo tiempo, tiene 
que ver mi entorno, en el que hay muchas mujeres, ya que mi es-
posa tiene varias hermanas... También durante esa época estaba en 
París escribiendo y ocurrió el atentado del 11-M... Cada cosa que 
iba sucediendo a mi alrededor se incorporaba a la “mochila” de la 
película. Por eso la historia tiene más duración y es más exigente. 
(Leach, 2008)

En esta ocasión, y siguiendo esa postura moral de la que hablábamos 
al principio, Rosales opta por investigar sobre otra forma de mostrar 
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la imagen en relación a la configuración espacial y al punto de vista 
y ofrece una gran parte del metraje en lo que denomina “polivisión” 
(alrededor de un 30%), una manera de contar al borde de la experime-
talidad. En las propias palabras de Rosales, “la polivisión ha consistido 
en dividir la pantalla (formato cinemascope) en dos mitades iguales. 
Cada mitad corresponde a un punto de vista diferente sobre una misma 
escena”. En ocasiones son dos ángulos sobre un mismo espacio (como 
la cocina vista desde dos posiciones). “Otras, una visión simultánea 
sobre dos fragmentos de un espacio escénico más amplio (por ejemplo, 
el comedor y el salón de un apartamento sobre el que los personajes 
vienen y van)”. Se trata entonces de un código propio y homogéneo 
que implica un sistema de percepción distinto al del formato natural. 
Sobre esta forma de contar Rosales explica que 

a medida que voy acumulando experiencias vitales, también acumulo 
ideas narrativas. Y una de ellas proviene un poco de la filosofía. Surge 
de la necesidad de buscar nuevas formas de expresión para nuevos 
contenidos. Para mí, un plano es como un bloque de espacio-tiempo 
y veo que lo puedo dividir en dos para aportar expresividad. Luego 
intento conformar un corpus lingüístico, unas reglas sobre las que 
sostener esta polivisión, para no dejarla simplemente en un efecto 
o un recurso. Y, así, las voy pensando en paralelo, mientras escribo 
el guion. (Leach, 2008)

La polivisión sugiere en cada plano la soledad, la incomunicación 

y la fragilidad del ser humano. Los encuadres, los fuera de campo, la 
falta de sintaxis tradicional plano/contraplano y los silencios se com-
plementan con ese final donde se subraya la tristeza y el aislamiento 
latente en toda la película. Los personajes de carne y hueso se acercan 
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a lo documental para traspasar con su verdad la pantalla y la falta de 
resolución tradicional en la historia los sitúa en el plano de la vida más 
que en la del cine.

3 Tiro en la Cabeza: el Terrorismo desde Lejos

Rosales confiesa que después conocer la noticia asesinato de los 
policías Centeno y Trapero en Capbreton, vio clara una película y, dos 
meses después, estaba rodando en San Sebastián. Sin un guion muy 
elaborado, un equipo de once personas, sin actores profesionales y 
escaso presupuesto. Así pues, Rosales vuelve a partir de la prensa para 
inspirarse y volver a dos temas relacionados que no le son del todo aje-
nos: la muerte violenta (Las horas del día) y a los atentados terroristas 
(La soledad). Tiro en la cabeza cuenta el asesinato de dos guardias civiles 
a manos de la banda terrorista ETA, sucedido en diciembre de 2007. 
Pero su apuesta formal esta vez es sumamente arriesgada, a la vez que 
coherente con el contenido narrativo de la historia. En esta ocasión opta 
por una forma de expresar que refleja una especie de auricularización 
externa (utilizando el concepto acuñado por François Jost), es decir, una 
perspectiva narrativa del sonido que está situada fuera de los hechos, 
observando a distancia y con la máxima objetividad posible.

El filme nos enfrenta a Jon, un tipo aparente normal y con una vida 
corriente: se levanta, desayuna, arregla sus cosas, se reúne con abogados, 
conoce a una chica, pasan la noche juntos… vive una vida donde la 
cotidianidad no deja traslucir ninguna situación extraordinaria. Un buen 
día se sube a un coche y cruza la frontera hacia Francia. A la mañana 
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siguiente, tras lo que parece un encuentro fortuito, Jon y su acompañante 
matan a dos guardias civiles vestidos de paisano.

Para rodar la película se utilizaron teleobjetivos que recogían, a 
gran distancia, un seguimiento de los personajes. Como un voyeur 
o un detective con prismáticos, el espectador espía desde lejos a los 
personajes e intenta entender algo que no se capta del todo, ya que los 
diálogos no se oyen.

Ante la coincidencia de dos personajes protagonistas asesinos, Abel 
en Las horas del día y Jon en Tiro en la cabeza, Rosales matiza:

hay muchos puntos en común, en el fondo, son dos tipos aparentemen-
te normales que matan. Sin embargo, en Las horas..., no se explican 
los motivos por los que mata Abel. Y la reflexión de la película es: 
hay un problema que se suele simplificar, pero la realidad es que no 
sabemos por qué existe. Tenemos que buscar raíces más complejas. 
En el caso del personaje de Tiro..., Jon, se sabe perfectamente por 
qué mata, lo hace por sus ideas. Mientras Abel sufre un desajuste 
con un esquema de vida que no sabes cómo debería ajustarse, Jon 
tiene detrás toda una ideología. El absurdo está en que una ideología 
nos lleve a matar. (Leach, 2008)

La película es difícil, pero pone sobre la mesa una reflexión intere-
sante sobre el problema terrorista, humanizando al personaje y acercando 
al espectador a otras problemáticas más allá de las cifras y los datos 
impersonales de los informativos.

4 Sueño y Silencio: Aprender a Vivir con Ausencias

Esta película surge de ciertas emociones y conceptos sin una his-
toria sólida que las sustente. Parece que la idea previa del cineasta no 
era contar nada en concreto, ni transmitir un mensaje a partir de piezas 
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que organicen un mensaje cerrado y concluyente, sino que su búsqueda 
indaga más hacia “una experiencia emocional” (Álvarez). Rodada en 
blanco y negro, con actores naturales y con la participación del artista 
Miquel Barceló, Sueño y silencio está concebida de una forma experi-
mental. Para algunos críticos se trata de cine en estado puro “arriesgado, 
formalista y minoritario”, para otros su película más difícil y críptica. 

Sueño y silencio nos acerca a Oriol y Yolanda, un matrimonio que 
vive en París con sus dos hijas. En sus vacaciones al Delta del Ebro 
sufren un accidente de automóvil y muere una de ellas. A partir de ahí el 
drama, el dolor y la ausencia se instalan en sus vidas y deben aprender 
a vivir de nuevo. 

La película está estructurada en una sucesión de planos secuencia 
que se organizan, casi todos ellos, en un único plano que generalmente 
no recoge la acción (mínima), sino que la sitúa en un expresivo fuera 
de campo.

Así, Rosales nos invita a entrar dentro del dolor íntimo de una 
familia y nos permite sufrir con ella el sentimiento de la ausencia. El 
naturalismo le interesa más que la palabra y que cualquier elemento ex-
tradiegético que pueda tergiversar lo real; el silencio es más explicativo 
que las acciones y la espontaneidad de los actores sustituye a un guion 
cerrado. Es un Rosales en estado puro donde se ha despojado de todo 
artificio -incluso de una historia- para reflejar emociones y explorar el 
dolor. El blanco y negro de grano grueso tiene aporta significados, lo 
mismo que un par de planos en color que parecen indicar una pequeña 
luz en el horizonte. Rosales prefiere la cámara fija y que los personajes 
entren y salgan del plano, pero también sabe colocarla discretamente 
tratando de no molestar al dolido matrimonio en su intimidad, o per-
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sigue transmitir la búsqueda de esa vida perdida con esos travellings 
de acompañamiento al ir al lugar del accidente o en el paseo por el 
parque. Los diálogos fluyen con la misma verdad y espontaneidad que 
las situaciones, y llama la atención por ejemplo la autenticidad de esa 
conversación de un matrimonio golpeado y distanciado… con reproches 
que hablan más de dolor que de infidelidad (Chico, 2012).

Rosales no escatima tiempo para narrar lo que aparentemente no 
tiene importancia, los silencios, las esperas, la tristeza alargada en 
un tiempo muerto… busca los sueños dentro de las aspiraciones más 
secretas y los dolores más hondos, revestidos de silencio a causa del 
pudor. La intensidad de las emociones rechaza cualquier impostura, 
como palabras de más o música.

El propio director nos confiesa que se trata de la película “más 
extrema” y más elaborada de todas las suyas, con multitud de versio-
nes que finalmente dieron como resultado algo muy distinto al guion 
previsto. Antes del rodaje, el director repartió a los actores la historia 
sin diálogos y éstos improvisaron tras vivir situaciones en un ambien-
te de convivencia familiar durante algunas semanas: organizaron una 
especie de colonia durante unas semanas de trabajo que consistió en 
leer cosas biográficas juntos, o en llevar a cabo dinámicas como que 
Yolanda llevara a las niñas de compras y luego le enseñaran lo que 
habían comprado, o que Oriol hiciera una cena para todos con Jaime 
incluido, y que recogieran la comida como lo harían en su casa sin que 
Rosales dijese nada. “Otro día, por ejemplo, Oriol y Yolanda tenían que 
ir al cine y pactar la película entre los dos”, señala Rosales. “Intercam-
biamos información, planteamos situaciones y experiencias, pero nunca 
ensayamos una escena y nunca les dije lo que teníamos que hacer. Lo 
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que hice es crear unos mecanismos de confianza para que se sintieran 
seguros de sí mismos” (Álvarez, 2012).

Según Folk (2013), Sueño y silencio hace una búsqueda de la esen-
cialidad a partir del blanco y negro, de los planos fijos y la negación 
del contraplano. Es un esfuerzo de contención:

contención en la renuncia al uso del color, contención en la renun-
cia a realizar cortes en el interior de las secuencias que eliminen 
los tiempos muertos, contención en la renuncia a repetir una toma, 
contención en la renuncia a realizar un contraplano. 

Debido a la renuncia a usar de forma superflua los recursos estéticos 
y estilísticos que el cine ofrece, las más pequeñas variaciones respecto 
a esta línea general se vuelven profundamente significantes y añaden 
nuevas capas. El caso más claro, y que más se repite en la película, es 
el movimiento de cámara:

Todo lo que es accesorio en la trama ha quedado fuera. Todo lo que 
es accesorio en los recursos ha quedado fuera. Si muevo la cámara 
es porque ese movimiento busca algo que tiene para mí mucho sen-
tido. Por ejemplo, cuando la abuela y la niña están hablando, salen 
de plano y hay un movimiento de cámara, que va a contar algo. Va 
a contar que me aparto de la diégesis, que hay algo que trasciende 
para mí la propia historia, hay algo invisible que está fuera, por eso 
se mueve la cámara. 

5 Hermosa Juventud: el rRetrato del Vacío

Natalia y Carlos tienen juventud y unos pocos de sueños, aunque 
carecen de rumbo. Están enamorados y mantienen una mirada ingenua 
ante la situación que les ha tocado vivir. Un embarazo no deseado y 
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una hija hacen que su vida se llene de responsabilidades y la necesi-
dad de buscar soluciones sea su nuevo motor. Tras un título irónico, 
Rosales nos muestra el panorama de unos jóvenes que se enfrentan a 
una crisis económica, cultural, formativa y de valores. Para Martínez 
(2014), “Rosales completa en Hermosa juventud un insoportablemente 
hermoso retrato del vacío”.

Hermosa juventud ofrece varias lecturas, como cualquier película 
de Rosales. Una más superficial presenta un panorama de los jóvenes 
y de las circunstancias de momento contemporáneo, con la crisis como 
trasfondo y la ausencia de valores y objetivos. Por otro lado, las dimen-
siones de los personajes que construye Jaime Rosales, y el vacío de sus 
propias vidas, otorga al filme dimensiones definitivas. 

En su afán de explorar la realidad, Rosales descubre los nuevos modos 
de interactuar de la generación que retrata su película, a través de nuevas 
tecnologías, titulares de pocas palabras en WhatsApp, imágenes, etc. 
Incorpora todo este lenguaje a la narrativa fílmica y ofrece fragmentos 
en su película donde la elipsis está marcada por esta forma concisa y 
superficial de relacionarse y contar. Así pues, es parte del retrato de 
la generación a la vez que una herramienta narrativa. En palabras del 
director, al elegir esta combinación de formatos pretendió “integrar esa 
forma contemporánea de relacionarse y, al mismo, tiempo, dinamizar el 
relato, porque permite elipsis más rápidas y cambiar la textura, lo que 
crea un nuevo foco de interés en la película”. Por otro lado, el empleo 
de la improvisación en los diálogos y la combinación de soportes, con 
tomas profesionales rodadas en 16 mm. e imágenes realizadas por los 
actores con mini-DV, smartphone y cámara web, aportan dinamismo 
y verosimilitud.
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Petra: una Tragedia Griega

Petra es una película con un tempo y un recorrido que evoca todo 
el cine de Jaime Rosales. Estructurada en actos desordenados, donde el 
pasado cobra nuevas dimensiones tras conocer el futuro, Rosales hace 
una película redonda sobre la facultad de sembrar daños irreparables y 
la capacidad de perdonar. Para Luis Martínez es “elegante, gamberra 
y dolorosa” (2018) y para Santiago Jurado (2019) “es un laberinto 
pasional de contradicciones y palabras escondidas”.

Petra es la historia de una joven buscándose. Su estrategia en esa in-
dagación es averiguar quién es su padre, ya que su madre (Petra Martínez) 
siempre mantuvo un secreto tajante y radical sobre el tema. Siguiendo 
una pista encuentra a Jaume, un consagrado artista egocéntrico, déspota 
y triunfador sobre el que pivotan los demás personajes de la película. 
Como Marisa (Marisa Paredes), su esposa, digna y elegante; Lucas 
(Alex Brendemühl) su hijo, al que desprecia; Teresa, su esposo Juanjo 
y el hijo de ambos Pau, el personal a su servicio en la masía en la que 
vive Jaume. Todos los personajes están ligados por lazos familiares o de 
convivencia… es el ámbito habitual de la tragedia, donde el fatum rige 
los destinos abocándolos a la soledad y a la muerte de forma adversa.

Petra es una tragedia clásica con desviaciones inteligentes y signi-
ficativas. Por un lado el tema, 

la música y la estructura de la obra nos remiten claramente a la 
tragedia clásica. Pues en la tragedia griega el coro era un personaje 
más, un personaje colectivo que comentaba la acción, que resumía 
el significado de lo ocurrido en cada acto y que le daba continuidad 
a la obra. Del mismo modo, la música coral que acompaña Petra ac-
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túa a modo de conclusión en cada capítulo, después de cada uno de 
esos actos que van llevando irremediablemente a su destino trágico. 
(Olmo Ciges, 2018)

Las desviaciones vienen establecidas por la peculiar composición 
temporal. Por un lado, la estructura de la película nos recuerda a las 
narraciones clásicas que dividían en capítulos el relato, con largos 
títulos muy descriptivos. En el filme de Rosales existen dos singulari-
dades: la primera consiste en mostrar capítulos desordenados. Aparece 
el capítulo II al inicio, el capítulo I en tercer lugar, el VI se adelanta 
al V, de tal modo que el diseño estructural juega continuamente con 
las anacronías (flashbacks y flashforwards). La segunda peculiaridad 
radica en la naturaleza de los títulos de los capítulos. En Petra son tan 
contundentes que nos hacen un claro resumen de lo que va a pasar en 
el capítulo (“Donde se cuenta de cómo se introdujo Petra en el mundo 
de Jaume”), o bien funcionan a modo de flashforward adelantando he-
chos esenciales del relato: “Capítulo I. Donde se cuenta la enfermedad 
y la muerte de la madre de Petra”, “Capitulo III. Donde se cuenta el 
suicidio de Teresa”. En ocasiones las prolepsis de los títulos no actúan 
como tales pues el espectador ya conoce lo que se anuncia (se había 
adelantado la información a partir de una vasta elipsis) y se convierten 
en analepsis organizando un curioso juego temporal lleno de matices. 
Esto podría ejemplificarse cuando en el capítulo V se adelanta en el 
título la siguiente información: “Donde se cuentan los inicios del amor 
entre Petra y Lucas”. Puesto que en la película el capítulo VI se adelanta 
al V, el espectador ya ha visto que existe una relación de pareja entre el 
hijo de Jaume y Petra. Así pues, podría decirse que
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la calculada y minuciosa estructura de la cinta conduce al espectador 
por un extraño laberinto a la vez ajeno y perfectamente reconocible; 
transparente y sonámbulo. La cámara se coloca siempre de frente 
en el lugar más transparente de todos. Las escenas se van hilando 
en planos que son a la vez secuencias tan tensos y crudos como 
magnéticos. (Martínez, 2018)

Porque en la película Rosales no se centra tanto en los primeros 
planos de muchas de sus otros filmes e invita a la cámara a un continuo 
movimiento.

Sin embargo, hay algo en el estilo y forma de contar de Petra, en el 
uso de la imagen, que nos sigue recordando a la notable influencia 
que Ozu ha dejado en el cine de Rosales: esos planos secuencia 
contemplativos que enfocan durante largos minutos detalles, objetos, 
espacios que tal vez, en un principio, pueden parecer superfluos, pero 
que sin embargo también cuentan cosas, son parte de ese lenguaje. 
(Olmo Ciges, 2018)

La película de Rosales no es solo un ejercicio de búsqueda expre-
siva, sino que los vehículos formales le sirven, como en el resto de su 
cine, para entrelazar reflexiones temáticas que van más allá de la pura 
anécdota de los personajes. Así, en Petra conviven varias cuestiones que 
subyacen a la reflexión sobre el perdón y la posibilidad de venganza: 
la búsqueda de la propia identidad y su relación con la búsqueda de la 
verdad, la capacidad de sacrificio, la pulsión en torno a la mentira y la 
culpa, el conflicto entre la realidad y su apariencia, la dualidad de todo 
lo que nos rodea, o las diferentes posiciones que pueden tomarse sobre 
el arte, la sororidad, en realidad muchos de estos temas no están lejos 
de los tratados en las tragedias clásica de Sófocles o Esquilo.
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Otra característica del cine de Rosales que se muestra también en 
esta película la necesidad de que el espectador trabaje viendo cada 
película… Encajar piezas, relacionar hechos y organizar las distintas 
temáticas arrastran la capacidad de la visión activa del público. En rueda 
de prensa, al presentar su película, Rosales reivindica esa voluntad de 
hacer un espectador partícipe, ya que defiende que “la experiencia de 
interpretar es enormemente creativa y fascinante”.

Constantes en sus Seis Películas

Para Luis Martínez (2014), en el cine de Jaime Rosales “la realidad 
transcurre plácida en un juego aparentemente inocuo en el que los perso-
najes se ofrecen al espectador como espejos. (…) Rosales trabaja como 
un esmerado artesano entregado a reproducir en pantalla el delicado 
artificio de lo real”. Sin embargo, en algún momento de sus películas 
la realidad cotidiana se romperá. Un accidente o un suceso parte en dos 
el mundo de cada historia: el asesinato de la taxista en Las horas del 
día, la bomba en el autobús o el infarto de Antonia en La soledad, el 
atentado terrorista de Tiro en la cabeza, la muerte de la hija en Sueño 
y silencio, el nacimiento del hijo en Hermosa juventud o el incesto in-
voluntario como piedra insoportable para Lucas en Petra. Lo cotidiano 
se rompe, la monotonía y la anestesia de vidas corrientes se despedaza 
en dos y el equilibrio impensado y poco valorado se fragmenta y se 
añora. Suele ser o conllevar una muerte violenta e inesperada, aunque 
esta constante se torna en todo lo contrario, el nacimiento de una vida 
(aunque eso implique la muerte de la etapa adolescente) en Hermosa 
juventud. La presencia de la muerte, por tanto, se convierte en otra de 
las constantes de su cine. Es una muerte inesperada que nos sorprende 
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en una balsa de rutinas cotidianas y banales, donde lo extraordinario 
parece no tener cabida. Por eso las muertes llegan a un espectador que 
observa desde fuera a los personajes, pensándolos reales pero ajenos 
y rara vez en comunión con ellos. Las formas del relato permiten que 
las muertes y sus consecuencias se instalen en el punto de reflexión del 
espectador, no en el doliente. 

Por otro lado, las películas de Rosales muestran un especial mimo 
en la construcción de los personajes femeninos. Éstos parecen frágiles, 
tanto que en ocasiones podríamos pensar que sus huesos son de cristal. 
Seres pequeños, con problemas y marcados por presencias importantes 
de hombres de su entorno. Sin embargo, las mujeres de Rosales están 
llenas de recursos y de fuerza, y son ellas las que toman las riendas de 
la acción, las que deciden y eligen, las que actúan. Mujeres valientes, 
decididas, que apuestan por cambiar lo que no les gusta de sus vidas. 
Generosas y madres. Prácticamente todos los papeles importantes en 
sus seis películas -exceptuando tan solo la novia de Abel en Las horas 
del día- son madres y organizan su mundo en torno a decisiones que 
tienen que ver con sus hijos. La valentía de Natalia en Hermosa juven-
tud sale de la fuerza de la maternidad pues antes buscaba resolver sus 
problemas y amueblar su vida a partir de las actividades de los demás; 
Antonia vive en función de las necesidades de sus hijas; Adela centra su 
felicidad y su motor de vida en su hijo de trece meses y Petra consigue 
encontrar el perdón a través de la figura de su hija.

Muerte y vida, banalidad y gravedad, vacío y esperanza, … bús-
queda de fórmulas nuevas y temas de siempre. Las obras de Rosales no 
pueden dejar indiferente a ningún espectador contemporáneo. Solo hay 
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que acercarse sin prisas… y con ganas de rumiar, interpretar y madurar 
los interrogantes y perplejidades de su cine. 
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Anexo I: Fichas Técnicas y Artísticas de las Películas de 
Jaime Rosales

LAS HORAS DEL DIA
Dirección: Jaime Rosales. País: España. Año: 2003. Duración: 110 min.

Interpretación: Álex Brendemühl (Abel), Vicente Romero (Marcos), 
Ágata Roca (Tere), María Antonia Martínez (Madre), Pape Monsoriu 
(Trini), Irene Belza (Carmen), Anna Sahun (María), Isabel Rocati 
(Taxista), Armando Aguirre (Señor mayor). Guion: Jaime Rosales y 
Enric Rufas. Producción: Jaime Rosales y Ricard Figueras. Fotografía: 
Óscar Durán. Montaje: Nino Martínez Sosa. Dirección artística: Leo 
Casamitjana. Estreno en España: 6 Junio 2003.

Premios: Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores del Festival 
de Cannes 2003. Nominación Mejor Opera Prima por la Academia 
del cine europeo. (Premio Fassbinder). 2 Nominaciones a los premios 
Goya a la Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original. Premio 
Mejor Película Festival de Cinema Jove de Albacete. Premio Mejor 
Director Novell por la Asociación de Directores Cinematográficos 
de España (ADIRCE). Premio Mejor Director Novell i Mejor Actor 
(Àlex Brendemühl) por el Colegio de Directores de Cataluña (Premio 
Barcelona 2003). Premio Mejor Película por la Asociación de Críticos 
Cinematográficos de Cataluña. Premio Mejor Película Española al 
Festival de Cinema Fantástico de Estepona. Premio Especial del Jurado 
al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAICI)
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LA SOLEDAD
Dirección: Jaime Rosales. País: España. Año: 2007. Duración: 130 min. 
Género: Drama. 

Interpretación: Sonia Almarcha (Adela), Petra Martínez (Antonia), 
Miriam Correa (Inés), Nuria Mencía (Nieves), María Bazán (Helena), 
Jesús Cracio (Manolo), Luis Villanueva (Carlos), Luis Bermejo (Alberto), 
Juan Margallo (padre), José Luis Torrijo (Pedro), Carmen Gutiérrez 
(Miriam). Guión: Jaime Rosales y Enric Rufas. Producción: José 
María Morales, Jaime Rosales y Ricard Figueras. Fotografía: Oscar 
Durán. Montaje: Nino Martínez Sosa. Dirección artística: Ion Arretxe. 
Vestuario: Eva Arretxe y Asun Arretxe. Estreno en España: 1 Junio 
2007.

Premios Tres Premios Goya (Mejor película, mejor director y Mejor 
Actor revelación) en 2007

TIRO EN LA CABEZA
Dirección y guión: Jaime Rosales. País: España. Año: 2008. Duración: 
85 min. Género: Drama.

Interpretación: Ion Arretxe (Ion), Iñigo Royo (Lara), Jaione Otxoa 
(Garbiñe), Ana Vila (Susana), Asun Arretxe (Asun), Nerea Cobreros 
(Ane), Iván Moreno (Alonso), Diego Gutiérrez (Maqueda), Stephanie 
Pecastaing (Stephanie). Producción: José María Morales, Jaime Rosales 
y Jérôme Dopffer. Fotografía: Óscar Durán. Montaje: Nino Martínez 
Sosa. Dirección artística: Ion Arretxe. Estreno en España: 3 Octubre 
2008.
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SUEÑO Y SILENCIO 
Dirección: Jaime Rosales. Países: España y Francia. Año: 2012. 
Duración: 112 min. Género: Drama. Interpretación: Yolanda Galocha 
(Yolanda), Oriol Roselló (Oriol), Jaume Terradas (Jaume), Laura Latorre 
(Laura), Alba Ros Montet (Alba), Celia Correas (Celia). Guion: Jaime 
Rosales y Enric Rufas. Producción: Jaime Rosales, José María Morales 
y Jérôme Dopffer. Fotografía: Óscar Durán. Montaje: Nino Martínez 
Sosa. Dirección artística: Thomas Grézaud. Distribuidora: Wanda 
Visión. Estreno en España: 8 Junio 2012.

HERMOSA JUVENTUD
Dirección: Jaime Rosales. Países: España y Francia. Año: 2014. 
Duración: 103 min. Género: Drama. Interpretación: Ingrid García-
Jonsson (Natalia), Carlos Rodríguez (Carlos), Inma Nieto (Dolores), 
Fernando Barona (Raúl), Juanma Calderón (Pedro), Patricia Mendy 
(Rosa), Miguel Guardiola (Germán). Guion: Jaime Rosales y Enric 
Rufas. Producción: Jaime Rosales, José María Morales y Jérôme Dopffer. 
Música: Juan Gómez-Acebo. Fotografía: Pau Esteve Birba. Montaje: 
Lucía Casal. Dirección artística: Victoria Álvarez. Vestuario: Beatriz 
Robledo Puertas. Distribuidora: Wanda Visión. Estreno en España: 
30 Mayo 2014.

PETRA
Dirección: Jaime Rosales. Países: España (co-producido con Francia 
y Dinamarca). Año: 2018. Duración: 107 min. Género: Drama. 
Interpretación:. Bárbara Lennie (Petra), Àlex Brendemühl (Lucas), 
Joan Botey (Jaume), Marisa Paredes (Marisa), Petra Martínez (Julia), 
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Oriol Pla (Pau), Carme Plà (Teresa), Chema del Barco (Juanjo), Natalie 
Madueño (Martha). Guion: Jaime Rosales, Clara Roquet, Michel 
Gaztambide. Producción: Bárbara Díez. Música: Kristian Eidnes 
Andersen. Fotografía: Hélène Louvart. Montaje: Lucía Casal Dirección 
artística: Victoria Paz Álvarez. Vestuario: Iratxe Sanz. Distribuidora: 
Wanda Visión. Estreno en España: 19 octubre 2018.
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A Imagem e seus Locais de Permanência: de 
O Bordel sem Paredes, em McLuhan, para 
a História e Memória, de Le Goff, e na Nova 
Visualidade das Mídias Sociais

Santiago Naliato Garcia1

Para McLuhan (1964), a fotografia estende e multiplica a imagem 
humana em proporções de mercadoria produzida em massa. Ao mes-
mo tempo, ainda para o autor, ninguém pode desfrutar uma fotografia 
solitariamente. Para Le Goff (2006), por sua vez, é na relação Espaço e 
Tempo que se estabelece a memória e história a fim de apresentar e de-
bater as visões historiográficas e os diversos protagonismos ao longo dos 
séculos. Fotografia é memória. Pode ou não retratar assuntos históricos. 
Traz a dureza das ações negativas humanas ao mesmo tempo em que é 
capaz de reapresentar momentos íntimos e saudosos da vida humana.

Sob este aspecto, iremos argumentar que as considerações acerca 
da fotografia estabelecidas por McLuhan (1964) culminaram na pro-
liferação inimaginada das atuais mídias sociais e instrumentos de sua 
flexibilização, como os celulares e tablets. Buscaremos em seu texto 
indícios deste fenômeno que se fez presente e que nos acompanha em 

1. Doutorando pela Universidade de São Paulo – USP.
 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
E-mail: santiagarcia@gmail.com
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boa parte do dia a dia; e indissociável, visto que se tornou extensão 
de nossos sistemas físico e nervoso. Após a discussão atenta do texto, 
relacionaremos com os pensamentos nos quais Le Goff (2006) afirma 
que os arquivos do passado (como a obra dos anos 60 de McLuhan), 
continuam incessantemente a enriquecer-se, uma vez que novas leitu-
ras derivadas do presente que nasce no futuro, assegura aos elementos 
anteriores uma sobrevivência. O autor resgata em seu texto a transição 
entre o oral e o escrito, abrindo espaço para falarmos sobre a transição 
do escrito para as tecnologias. Exercício pertinente, portanto, e com-
plementar às discussões iniciais. 

Por fim, entenderemos os elementos citados por ambos os autores 
como necessários e presentes em nossa rotina diária. Seja a fotografia por 
meio das tecnologias digitais, proliferada pelo Instagram, cada vez mais 
extensão de algum sistema biológico humano, seja pela sua utilização 
enquanto suporte que acende em nós a memória (mais subjetiva que a 
história), a imagem, em quaisquer meios, constitui também memória, não 
mais oral ou escrita, mas imagética: publicada, é uma memória coletiva? 
Se for, para Le Goff (2006), a memória coletiva é também um instru-
mento e um objeto de poder. As implicações, neste caso, ultrapassam a 
noção dos meios de comunicação enquanto extensões humanas e nos 
atribui potencial de compreender a luta pela dominação da recordação 
e das tradições. Monumentos são suportes de memória coletiva. 

1 O Bordel sem Paredes: Negativos Latentes de McLuhan 

O título dado por McLuhan (1964) O Bordel sem Paredes eviden-
cia a noção peculiar da fotografia em evidenciar estruturas ocultas dos 
regimes de visibilidades de uma forma ainda única: pela apresentação 
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de momentos isolados no tempo. Para o autor: “A fotografia estende e 
multiplica a imagem humana em proporções de mercadorias produzida 
em massa” (McLuhan, 1964, p. 215). Ainda atribui, nessa função, a 
relação de que a objetificação dos retratados são levados, muitas vezes, 
ao domínio público pela fotografia tornando-se sonhos comprados com 
dinheiro. Observemos, também, a própria noção e explicação do termo 
bordel no contexto da sua utilização em um texto sobre a fotografia: 

Há um século atrás, a mania inglesa pelo monóculo parecia dar 
ao usuário o poder de uma câmara que fixasse as pessoas com um 
olhar superior, como se elas fossem coisas. Eric Von Stroheim se 
tornou famoso com o seu monóculo, ao criar a figura do altivo oficial 
prussiano. Tanto o monóculo como a câmara fotográfica tendem a 
transformar as pessoas em coisas; a fotografia estende e multiplica 
a imagem humana em proporções de mercadoria produzida em 
massa. Os astros e estrelas de cinema e os ídolos nas matinês são 
levados ao domínio público pela fotografia. Eles se tornam sonhos 
que o dinheiro pode comprar; podem ser comprados, abraçados 
e apontados mais facilmente do que mulheres públicas. Pelo seu 
aspecto de prostituição, os bens produzidos em massa sempre preo-
cupam algumas pessoas. A peça de Jean Genet, O Balcão, apresenta 
a sociedade como um bordel cercado de violência e horror. Face 
ao caos da revolução, ergue-se o ávido desejo da Humanidade em 
prostituir-se. O bordel resiste em meio às mais violentas mudanças. 
Numa palavra, a fotografia inspirou Genet em seu tema do mun-
do como um bordel, pois a fotografia é um Bordel Sem Paredes 
(McLuhan, 1964, p. 214). 

Aquém à noção de posse, ele argumenta que não se desfruta de 
uma fotografia solitariamente, como ao ler e escrever, quando pode-se 
ter a ilusão de isolamento. Nesse passo observamos que, em ambos 
sistemas, implica-se os processos de produção diretos realizados por 
algum referente humano, tratando assim a ilusão citada como artifício 
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efêmero de uma relação de argumento fraco para descrever que novas 
formas desgastam tecnológicas individuais anteriores. Ao associar 
meios precursores ao fotográfico, parece concatenar fatos e descobertas 
humanas como necessárias e evolutivas, no passo que compreendemos 
isolamentos mecânicos inéditos e, mesmo assim, antecessores aos 
processos destacados como as gravuras e os metais. Neste aspecto, 
argumentamos que a imagem utilizada nas mídias sociais (e em outros 
setores também), hoje, contém processos mecânicos próprios. Nos 
referimos, por exemplo, às noções outras da gravura, como a pintura e 
abstração como elemento de memória e de formação de imagem. Não 
apenas meios técnicos, mas humanos e biológicos, a imagem – ou a 
fotografia – forma-se em estrutura oferecendo os mesmos sentidos, mas 
de formas outras que, atualmente, também são chamadas de fotografia. 
A imagem digital é uma delas: índice por excelência, tem outra relação 
com a materialidade conhecida e citada pelo autor. 

Retomemos as noções gerais dO Bordel: a fotografia teria tido um 
papel de ruptura, assim como Gutemberg o fora entre a Idade Média e 
a Renascença. Com sua invenção, a era do homem tipográfico mudou 
para do homem gráfico. McLuhan (1964) continua definindo e apre-
sentando os elementos históricos da invenção fotográfica em seu texto, 
terminando por afirmar que, como a imagem naturalmente é invertida 
(mas ajustada pelo homem), a posição normal é algo que podemos 
sentir, mas não ver diretamente. Assim como os demais mecanismos 
tecnológicos, o autor externa sua máxima de que a fotografia é extensão 
de nosso próprio ser. Para ele, a fotografia restaura o gesto na tecnologia 
humana de registro da experiência, tornando a era da fotografia como 
a era do gesto, da mímica e da dança superando todas as demais nisso. 
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O momento fixado trouxe à sociedade potenciais de leitura dos gestos, 
atitudes e posturas que somente foi possível com o advento da imagem 
estática. Como exemplo de tal argumento, o autor cita que a fotografia 
revelou o segredo do voo dos pássaros mostrando o momento do voo, 
revelando que este se baseava no princípio da fixidez da asa, sendo seu 
movimento destinado à propulsão e não ao voo. 

Relatos menores, talvez, quando McLuhan (1964) passa a sustentar 
que a maior revolução da fotografia foi a observada nas artes tradicio-
nais quando transformou a maneira com a qual o artista pintava suas 
impressões. Em um mundo fotografado em demasia, focou nos processos 
internos da criatividade, no expressionismo e na arte abstrata. Tal simi-
litude é também atribuída ao escritor e a descrição para os seus leitores, 
uma vez que a imagem também pode fazer isso. Em suma: a fotografia 
inicial, de expressão objetiva e informativa, deslocou essa expressão 
da arte para aquilo que o autor chama de fazimento interno, ou seja: ao 
invés de externar um mundo correspondente ao já conhecido, os artistas 
passaram a dedicar-se ao processo criativo, do fazer, da criação. Com tal 
ação, a fotografia oferece uma espécie de libertação das outras artes em 
relação a um processo que já perdurava por muito tempo. Para o autor, 
a relação meios e usuários é intrínseca: quente ou fria, mais ou menos 
saturação dos meios, clássica McLuhan que não conseguimos fugir. Para 
o bem ou para o mal, é o próprio homem responsável pela criação de 
mecanismos de defesa aos estímulos externos da tecnologia, analógica 
ou digital, mecânica ou elétrica. Segundo ele, a educação seria a defesa 
civil contra os meios de massa. Décadas depois, a massa foi dissipada 
por uma pulverização de conteúdos e meios oriunda da TV à cabo e 
amplamente difundida com os dispositivos móveis e as mídias sociais 
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surgidas dessa tecnologia. É com base nesse deslocamento que propomos 
nas sombras das reflexões supracitadas, de que além de falhar a ação da 
defesa civil da educação nesse controle, a própria educação se entorpece 
de tais mecanismos tecnológicos dos quais ela deveria se proteger. Ao 
incorporar tais sistemas e meios aos ensinos e práticas sociais como ato 
educante, funciona tal como uma anestesia ao fato de que a sua melhor 
utilização seja a compreensão crítica de seus mecanismos estruturais 
para a consciência social e humana de suas articulações que dominam 
não por coagir, mas por cooptar nas suas práticas. A irracionalidade das 
formas e conteúdo, bem como sua origem e funcionamentos, atua de 
maneira a amenizar seus efeitos e a cativar pela prática e incorporação, 
como o sentimento de pertencimento das grandes teletransmissoras, 
como a Rede Globo de televisão, no Brasil, que atinge quase a totali-
dade dos lares e que transmite uma mesma mensagem geradora de uma 
espécie de comunhão: todos, naquele instante de hora nobre, dividem 
o mesmo pão e mantém a mesma relação social nos extremos norte e 
sul, com o linguajar, regionalismos e sotaques das regiões dominantes, 
evidenciadas em boa parte das transmissões, especialmente as ao vivo, 
na qual toda a sociedade se sente no mesmo tempo-espaço. 

No ínterim da fotografia desde sua criação até os anos 2020, refor-
çou-se a proposta de que: “na era da fotografia, a linguagem adquire 
caráter gráfico/icônico, cujo significado tem pouco a ver com o universo 
semântico, e nada com a república das letras. Se abrirmos a Life, 1938, 
as fotos e gestos então considerados normas, hoje, nos transmitem a 
sensação de um tempo mais remoto” (McLuhan, 1964, pp. 221-222). 
Tal revelação é baseada na noção característica da fotografia e da sua 
íntima relação com o espaço-tempo. Para McLuhan (1964), a fotografia 
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é capaz de abolir esse conceito: o efeito de aceleração da sequência 
temporal de abolir o tempo, mais o espaço, como o telégrafo e o cabo 
submarino o fizeram. Para ele, a fotografia altera tanto as nossas atitudes 
externas quando as nossas atitudes e diálogos internos, ao ponto em que 
o autor afirma que a idade de Jung e Freud é a idade da fotografia, dos 
matizes das atitudes autocríticas. No avanço de sua discussão, o autor 
expressa a força que a fotografia exercia no mundo das embalagens e 
dos displays publicitários, e nas lojas de magazines em geral. Finaliza 
o texto com os seguintes argumentos:

O mundo do corpo e do espírito observado por Baudelaire e Ber-
nard não era um mundo fotográfico, mas um conjunto não-visual 
de relações, tal como o físico, por exemplo, encontra, graças à nova 
matemática e à Estatística. Pode-se dizer que a fotografia também 
chamou a atenção para o mundo infra visual das bactérias, o que fez 
com que Louis Pasteur fosse proibido da prática da Medicina por 
seus colegas indignados. Assim como o pintor Samuel Morse sem 
querer se projetou no mundo não-visual do telégrafo, assim a foto-
grafia de fato transcende o pictórico para captar os gestos e atitudes 
internas tanto do corpo como do espírito, liberando os mundos da 
endocrinologia e da psicopatologia. Sem apreender as suas relações 
com os outros meios, velhos e novos, é impossível compreender 
o meio da fotografia. Como extensões que são de nossos sistemas 
físico e nervoso, os meios constituem um mundo de interações bio-
químicas que sempre busca um novo equilíbrio quando ocorre uma 
nova extensão. Na América, as pessoas toleram as suas imagens no 
espelho ou numa foto, mas sentem-se incomodadas pelo som gravado 
de suas próprias vozes. Os mundos visual e da fotografia são áreas 
de anestesia que conferem segurança. (McLuhan, 1964, p. 228). 

Para o autor, portanto, sempre que ocorre uma nova extensão dos 
meios – ou o desenvolvimento de um meio novo, como a Internet – há 
uma modificação em nossa estrutura humana e social que justifica a 
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necessidade de buscar um novo equilíbrio. Caberá, portanto, nas consi-
derações, relativizar as épocas e ampliar essa noção para a convergência 
proposta em nosso objetivo que é de dialogar tais argumentos ao da 
memória e das mídias sociais. 

2 Fora da Memória e por Dentro da História

Nosso segundo texto a ser descrito para poder estabelecer uma 
discussão com o texto inicial de McLuhan (1964) é o clássico História 
e Memória, de Le Goff (2006). É justamente pelo aparente distancia-
mento de áreas e de temáticas que observamos uma necessidade de 
ampla leitura para aproximar algumas noções – aparentemente – tão 
distantes, mas reconhecidas e observadas nas nossas práticas sociais 
diárias. A fotografia é o que faz a liga. Voltaremos, em breve, a ela. 
Agora, aos conceitos do texto: nos concentraremos nos termos do título 
de sua obra para podermos fazer, no espaço de um texto como este, os 
apontamentos necessários. Para Le Goff (2006), história e memória 
centram-se na relação entre o Espaço e o Tempo e apresentam e de-
batem visões historiográficas. Primeiros, vamos distinguir os termos e 
seus conceitos: História, segundo o autor, é centrada na reflexão sobre 
a história na temporalidade, sua periodização, liga-se às necessidades 
e às situações presentes nas quais os acontecimentos têm ressonância. 
Mais: o historiador parte do presente para apresentar questões do pas-
sado. Entre seus instrumentos de pesquisa, o historiador tem diante 
de si documentos diversos – entre eles a fotografia, daí nosso diálogo 
entre os autores. Ainda para ele, todo documento é um monumento ou 
um texto, e nunca é puro, cuja objetividade constrói-se pouco a pouco 
pelas revisões incessantes do trabalho de verificações sucessivas e acu-
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mulação de verdades parciais. Le Goff (2006) acrescenta na discussão 
o estabelecimento da constituição de memória pela mídia, que é uma 
das bases da história. A passagem que o autor traz é de Eliseu Verón, 
que analisou o modo como os meios de comunicação constroem hoje 
o acontecimento e no qual afirma que a imprensa sendo o lugar de uma 
multiplicidade de modos de construção, o rádio seguiria os aconteci-
mentos e definiria o som, enquanto a televisão forneceria as imagens 
que ficarão na memória e assegurarão a homogeneização do imaginário 
social. Para o autor, este é o produto de uma construção que compromete 
o sentido histórico das sociedades e a validade de uma verdade histórica 
e fundamento do trabalho histórico (uma vez que é determinado pelo 
discurso da informação). 

O segundo ponto presente no título, a Memória, também necessita 
de uma conceituação. De modo geral, no texto de Le Goff (2006), o 
conceito é dedicado à memória como ela surge nas ciências humanas e se 
ocupa da memória coletiva em detrimento das individuais. Varia muito 
em decorrência da presença e da ausência da escrita para ligar-se à vida 
social. Assim como a informação e a comunicação de massa descrita 
por McLuhan (1964), a memória coletiva a partir de 1950 é elucidada 
pela evolução das sociedades, sendo um elemento essencial de identi-
dade (individual ou coletiva), possuindo características de dominação 
(sobretudo nas sociedades orais) uma vez que permite compreender a 
luta pela dominação da recordação e da tradição. Sua apreensão depende 
do ambiente social e político; é aquisição da posse de imagens e textos 
que falam do passado, de uma apropriação do tempo. É nessa linha que 
a memória coletiva e a sua forma científica (a história) aparece aplicada 
a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos, no qual 
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hoje aplica-se aos documentos o status de monumentos, tratando-os 
de modo quantitativo. Dos dois, vamos aprofundar nos documentos a 
nossa investigação. Enquanto os monumentos são herança do passado, 
os documentos são unidades investigativas que são deliberadamente 
escolhidas pelo historiador e possuem o significado próprio de provar 
alguma coisa. O que determina a transformação de um documento em 
monumento é a sua utilização pelo poder; e o objetivo dessa concepção 
é o de evitar que a revolução documental necessária se transforme num 
derivativo e desvie o historiador do seu dever principal que é a crítica 
do documento enquanto monumento.

Dessa forma, História e Memória estão imbricadas: 

Em primeiro lugar, porque há pelo menos duas histórias e voltarei a 
este ponto: a da memória coletiva e a dos historiadores. A primeira 
é essencialmente mítica, deformada, anacrônica, mas constitui o 
vivido desta relação nunca acabada entre o presente e o passado. É 
desejável que a informação histórica, fornecida pelos historiadores 
de ofício, vulgarizada pela escola (ou pelo menos deveria sê-lo) e 
os mass media, corrija esta história tradicional falseada. A história 
deve esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus erros. Mas 
estará o historiador imunizado contra uma doença senão do passado, 
pelo menos do presente e, talvez, uma imagem inconsciente de um 
futuro sonhado? (Le Goff, 2006, p. 29).

O passado é o objeto da historia; a memória um dos seus objetos. 
Le Goff (2006) afirma que as memórias se tornaram pouco a pouco 
elementos paralelos à história, mais do que a história mesma, uma 
vez que a complacência dos autores perante si mesmos, a procura de 
efeitos literários, os gostos pela pura narração desviam-nos da história 
e transformam-se num material suspeito da história. O testemunho, 
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complementa, tende a reentrar no domínio da história, mas levante 
problemas ao historiador com o desenvolvimento dos media, a evolução 
do jornalismo. Na relação com a mídia, o trecho a seguir é de extrema 
importância: 

Num estudo notável, Eliseu Verón analisou o modo como os media 
“constroem hoje o acontecimento”. A propósito do acidente na cen-
tral nuclear americana de Three Mile Island (março-abril de 1979), 
mostra como, neste caso, característico dos acontecimentos tecno-
lógicos cada vez mais importantes e numerosos, “é difícil construir 
um acontecimento atual com bombas, válvulas, turbinas e sobretudo 
radiações, que não se veja”. O que obriga a uma transcrição feita 
pelos media: “É o discurso didático, nomeadamente na televisão, 
que se encarrega de transcrever para a informação a linguagem das 
tecnologias”. Mas o discurso da informação para os novos media 
contém perigos cada vez maiores pela constituição de memória que 
é uma das bases da história. “Se a imprensa é o lugar de uma multi-
plicidade de modos de construção, a rádio segue os acontecimentos e 
define-lhes o som, enquanto que a televisão fornece as imagens que 
ficarão na memória e assegurarão a homogeneização do imaginário 
social”. Deparamos aqui com o que sempre foi o “acontecimento’ 
em história – da história vivida e memorizada e da história científica 
com base em documentos (Le Goff, 2006, p. 142). 

Em todo caso, para que o múltiplos modo de abordar um docu-
mento possa contribuir para uma história total, é necessário não isolar 
os documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte. Esse 
novo documento vai além dos textos tradicionais e é transformado 
em dado e precisa ser tratado como documento/monumento, sendo 
urgente elaborar nova erudição que dê conta de transferir tal docu-
mento/monumento do campo da memória para o da ciência histórica. 
(Le Goff, 2006).
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3 Redes e Mídias Sociais

O último elemento apresentado em nosso trabalho é a Mídia Social. 
Ou Mídias Sociais, no plural, como forma de generalização para realizar 
um agrupamento de todos os canais que propiciam essa interatividade 
e interação. Sem danos para as nossas considerações, a generalização 
tem o objetivo de tornar um fenômeno de diversos meios e utilizações 
em um objeto único de certa visibilidade. É claro que a simplificação 
proposta não tem como outro objetivo aquele de reunir em um objeto 
veículos como o Instagram, Facebook, Orkut, LinkeDIn, e todos os 
outros atuais e utilizados pela população. Uma primeira fundamental 
observação acerca desse meio de comunicação – a internet – e de seus 
veículos ali presentes (sites ou aplicativos) é a de que preferimos a 
utilização da terminologia Midia Social em detrimento da Rede Social 
uma vez que a segunda delas generaliza de forma reducionista o fenô-
meno midiático visto. Rede Social aparece de forma sistematizada por 
volta dos anos 50 com a noção de que qualquer rede na qual pessoas 
de uma sociedade ou comunidade estão imersas e se relacionam é, por 
definição, uma rede social. Dela participam membros mais ou menos 
centrais, que formam laços fracos e fortes, cada um com sua característica 
e importâncias próprias (Mitchell, 1969). Isso basta para exemplificar 
e entender que, basicamente, qualquer relação interpessoal, seja fami-
liar, de trabalho, na escola, universidade, clube de campo, seja o que 
for, caracteriza-se como uma rede social. A partir dos anos 90 e com 
o desenvolvimento, popularização, barateamento e acessibilidade de 
tecnologias como o celular e o computador, um novo panorama surgiu 
na sociedade: a comunicação e o encontro, das pessoas, não mais nas 
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rodas de conversas e nos ambientes tradicionais e presenciais, mas agora 
naqueles meios eletrônicos até então nunca experimentados. Aos poucos, 
essas tecnologias foram desenvolvendo formas de prover essa interação 
entre pessoas agora dentro da própria tecnologia, que passou a fazer a 
intermediação da comunicação, em princípio básica e essencial, como 
troca de dados e informações primárias, até o desenvolvimento de novas 
atividades e hábitos, como troca de emails em grupo e participação de 
formato coletivo. 

Farei tal relato sobre a ampliação dessas redes sociais para o de-
senvolvimento das mídias sociais a partir das informações retidas em 
minha própria memória. O fato de ter vivenciado tais transformações 
ao longo das últimas três décadas e de poder, nesse espaço, transcre-
ver minhas próprias memórias afim de transformá-las em elementos 
de informação para consulta histórica – e dentro de nossa proposta de 
diálogo, portanto – é uma forma de gerar material para revisão e efeitos 
de comparação com outras noções objetivas já descritas na literatura da 
comunicação. Retomemos o contexto com uma breve revisão e resumo 
das memórias sobre o avanço tecnológico: um dos primeiros sistemas 
de comunicação que possibilitou a relação de diversos indivíduos por 
meio de uma intermediação eletrônica foi o videogame. Ainda nos anos 
90, antes da popularização dos celulares, os consoles vislumbravam a 
possibilidade de interligá-los gerando a primeira rede eletrônica comu-
nicativa que reuniria um grupo de indivíduos. Não delineava, porém, o 
que temos nos anos 2019 como mídia social. Na sequência, os celulares 
possibilitariam ligação entre mais de um indivíduo. Também permiti-
riam o envio de mensagens sms para mais de uma pessoa ao mesmo 
tempo. Os computadores foram difundidos popularizando os e-mails 
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e as salas de bate-papo: os Chats. Aparecem os smartphones que se 
ligam à Internet, concomitantemente ao desenvolvimento de servidores 
para jogos tanto em computadores quanto em consoles próprios. Neste 
ponto, os avanços tecnológicos são claros e deixam evidentes que suas 
potencialidades dependem mais das formas de monetização possíveis 
do que da sua necessidade para uma vida mais saudável e consciente. 

A primeira grande mídia eletrônica segmentada (ou a que mais se 
popularizou) que mais se aproximou da noção de mídia social que mi-
nha geração, a Y, (nascidos no final dos anos 70 até início dos anos 90) 
usufruiu foi a comunicação pelo mIRC, um produto/cliente de Internet 
Relay Chat – IRC. O que caracteriza tal noção de mídia social é que 
o serviço mIRC tinha o objetivo de proporcionar um canal de comu-
nicação no qual milhares de pessoas poderiam conversar e interagir. 
Reunia, por intermédio de um dispositivo eletrônico, diversas pessoas 
em uma plataforma de interação com o objetivo de estimular as rela-
ções, aproximar gostos e hábitos específicos e favorecer a aproximação 
de pessoas. Na sequência vieram os comunicadores mais utilizados 
pela parcela maior da população pela simplicidade da sua plataforma: 
ICQ, MSN. O grande sistema eletrônico que expôs os mecanismos que 
levariam às relações atuais de uma rede social para uma grande mídia 
foi, no Brasil, o site Orkut. Já havia, na época, as interações via blogs, 
mas nada sistematizou a relação social inédita que se criou como essa 
plataforma. Basicamente, acessava-se o site, digitava-se login e senha 
e uma interface de relacionamento e interação aparecia. Era possível 
procurar pessoas, adicionar gostos, criar comunicadas, trocar fotos, 
mensagens, escrever testemunhos sobre o outro. Logo foi possível 
também se comunicar instantaneamente por ele. Dessa forma, as redes 
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sociais que conhecíamos antes do desenvolvimento de tantos dispositi-
vos eletrônicos que proporcionam interação foram logo se apoderando 
de uma nova forma de relação: a mediada por plataformas, sistemas, 
programação e relações comerciais. Nesse ínterim, mídias como o 
Instagram direcionou sua atividade principalmente para a vertente da 
fotografia em detrimento do texto verbal escrito. E é nessa conjunção 
entre os textos supra citados e a noção de mídia social que estabelece-
remos, a seguir, as considerações que julgamos pertinentes. 

4 Considerações Finais

Pudemos observar na revisão e organização dos textos de McLuhan 
(1964) e de Le Goff (2006), e dos conceitos sobre Rede Social, bem 
como na narrativa com base na memória sobre o desenvolvimento e 
popularização das Mídias Sociais que a fotografia modificou o corpo 
social, assim como toda tecnológica o faz, e adentrou também no campo 
dos media com sua ampla utilização nessas novas formas de relacio-
namento que surgiram nas últimas décadas. O que entendemos como 
o mais esclarecedor em ambos os textos é o viés da imagem que atua 
de forma contínua e com objetivos específicos, além de toda a questão 
artística e cultural não aprofundada nesse trabalho. O motivo é deixar 
pormenorizadas as relações sociais naturalizadas, as recorrências na 
constituição de uma memória coletiva e sua atribuição enquanto monu-
mento/documento de um fazer histórico que reflete a própria sociedade 
em sua nudez através das paredes e não as características meramente 
técnicas ou filosóficas desse sistema visual de comunicação. 

Notamos que as mídias sociais, hoje, nos moldes em que as utiliza-
mos, contribui com o corpo social para a constituição de uma memória 
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que será estruturada e eventualmente caracterizada em um elemento 
de constituição histórica. A grande alteração não está no sistema de 
comunicação visual, em si, mas na forma e nos agentes que a utiliza: a 
fotografia passou a ser a representação muitas vezes do si mesmo em 
um ambiente em que está presente uma coletividade. É como se em uma 
sala de reuniões de antigamente todos falassem sobre si, com breves 
comentários de um terceiro que, muitas vezes, é ignorado. Embora as 
estruturas se diferenciem, seja em meio eletrônico e analógico, seja 
em aplicações práticas, é um análogo ao monóculo citado no começo 
desse trabalho: um que olha para si mesmo e que oferece aos outros 
para olharem para ele. As mídias sociais em sua estrutura organizacional 
permitem que o indivíduo fale de si para os outros, que o escutam e que 
respondem muitas vezes também falando de si para aquele primeiro. 
Não importa a ordem do diálogo, é o discurso do eu sozinho. A ima-
gem nesse contexto reforça além da memória coletiva alguns estigmas 
sociais que também fazem parte da constituição de um corpo social, e 
marcam dessa maneira a ampla e íntima utilização individual da foto-
grafia como um reforço narcisista em comparação a formação de uma 
noção geral causada pela comunicação comercial. É claro que este não 
é o único aspecto da fotografia nas mídias sociais que podemos utilizar 
para exemplificar suas transformações, mas talvez seja um dos mais 
necessários pela relação crítica que se forma. Qual o ponto de equilíbrio 
necessário para lidar com essas mensagens, nesses novos meios sociais, 
que são midiatizadas e que tem diversos contextos econômicos? Como 
entender a nova fotografia e entender como apagar a luz? 

Nossa permanência da crítica no tempo presente refuta amplas 
possibilidade interpretativas que somente serão melhor delineadas e 
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entendidas no tempo futuro, quando o resgate dessas memórias em 
ampla escritura, hoje, poderá ser convertido em documentos e itens 
do fazer histórico. A história dará conta de apresentar esse fenômeno 
razoavelmente da maneira com a qual o vivenciamos e falará sobre 
como ele utilizou a fotografia? A fotografia foi utilizada ou ela que se 
utilizou da profusão dos canais de comunicação? As dúvidas futuras 
são elementos práticos de hoje postos em evidência após sua saturação, 
o que lhe favorece um entendimento acerca do seu conteúdo e práticas 
sociais. Espera-se, portanto, que a nossa memória e o fazer histórico 
se encarreguem de explicar às gerações futuras e a nós mesmos, se o 
tempo permitir, como se constrói um bordel sem paredes e porque o 
fotografamos e postamos em nossas mídias sociais. Mostrar a si e res-
ponder também mostrando a si como resposta ao primeiro interlocutor 
é a nova linguagem falada na torre de Babel.
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A Arte Digital como Suporte Visual no Processo 
de Recepção do Som

Natalia Martin Viola1

Denis Porto Renó2

Desde o século XX, as artes buscam a visualização do som com a 
“musicalização da imagem e a imaginação da música” (Flusser, 2008). 
O artista Wassily Kandinsky já elaborava pinturas com este desejo de 
musicalização da imagem e a utilização de experimentos sinestésicos, 
transpondo para suas obras seus anseios pela imagética do som, e é 
possível notar grandes mudanças na plataforma das artes desde os 
predecessores dos séculos passados para a atualidade podendo citar as 
artes digitais. O analógico evoluiu para o digital, e a busca do desen-
volvimento de uma arte sinestésica audiovisual continua. 

Esta busca das sensações acompanha o homem desde a antiguidade 
e com o desenvolvimento da arte e sua geometrização e as pesquisas 
entre som e imagem, pode-se concluir a arte está se tornando cada vez 
mais matemática. Os softwares computacionais também evoluíram 
tornando-se suportes para as artes digitais e para Manovich (2013) o 
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software virtualiza as técnicas existentes e acrescenta muitas novas, sen-
do que todas estas técnicas juntas formam o “metamedio informático”. 

A palavra imagem, derivada do latim (imago) significa figura, imi-
tação. É a representação figurada do objeto, percebida através da visão 
ou qualquer outro sentido como as imagens sonoras ou táteis (McLuhan, 
1979).

Desta forma, quase toda representação pode ser caracterizada como 
uma imagem e toda imagem pode ser uma representação do mundo a 
partir de certo sistema de signos, codificando o universo. A imagem 
representada pela arte é, senão a representação imagética de do univer-
so do autor, possuindo ideais, sentimentos e concepção de mundo. Ou 
seja, a essencia do ser autoral é de certa forma, partilhada com o outro 
através da imagem como suporte comunicacional.

Para McLuhan (1979) a imagem constitui, a partir do século XX, um 
dos fenômenos culturais mais importantes no meio ambiente humano e 
o conceito da imagem é derivado da percepção humana, transmitindo 
uma mensagem sendo possível dizer que as imagens podem ser capta-
das através dos sentidos formando as imagens visuais, acústicas, táteis 
e olfativas. 

Bayle (1994, como citado em Caesar, 2012) foi o primeiro autor 
que fez referência a sons como imagens na música contemporânea, 
referindo-se à experiência como uma “escuta de imagens de sons”. 
Designando o termo que representa esta imagem de som como “i-son”, 
pode ser definido como sons transmitidos através de um suporte que 
foram subtraídos de seu ambiente original e transmitidos por repetição. 
A imagem depende de suporte, e estes podem ser extra-corpóreos como 
os suportes tecnológicos. 
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Na Europa do século 18, surgiu a denominação de “música de 
cores” pelo extenso desenvolvimento de pesquisas e construções de 
instrumentos similares a teclados capazes de acionar cores buscando a 
correspondência entre a música e a imagem. Tais experimentações são 
feitas até os dias atuais, buscando correspondências entre som e imagem 
baseados em lógicas de correspondências, resultando numa sinestesia 
audiovisual (Campos, 2014).

A Imagem no Ecossistema Midiático Contemporâneo

As imagens necessitam de concretização para serem reconhecidas. 
Tanto mentalmente, como fisicamente. As primeiras imagens exigiam 
talentos especiais dos artistas que as realizavam para que pudessem 
chegar nos sujeitos receptores. Elas eram desenhos e pinturas, e que, 
diante de escassas tecnologias, eram de difícil elaboração e desta for-
ma, possuíam um alto valor incorporado. A imagem antigamente, era 
valorizada pelo que representavam da vida real, ou seja, elas eram a 
reprodução exata da vida cotidiana. Com o desenvolvimento tecnoló-
gico, surgiu a imagem utilitária, se tornando além de mera imagem, 
um código direto de algo, ou seja, o seu significado (McLuhan, 1979). 

Os artistas, até o inicio do Século XX eram bem conservadores 
quanto ao uso e escolha dos materiais usados nas e para as suas obras 
de arte. Nas artes pictóricas, os quadros eram feitos somente com tintas 
e seus suportes se restringiam a papeis, telas e madeira. Mas foi a partir 
da Ravolução Industrial que as novas formas de pensar começaram a 
interferir no campo artístico e os novos movimentos como futurismo, 
dadaísmo e o surrealismo romperam com o limite da arte, abrindo no-
vos campos para a s experimentações. O sentimento de reconstrução 
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e o surgimento das maquinas e da inovação tecnológica possibilitou 
novos suportes para a arte. A partir de então, o conceito tornou-se mais 
importante do que o objeto em si.

A partir da codificação da imagem, ela passa a ter então, princípios 
da comunicação como a intenção do sujeito transmissor ou da própria 
imagem e a percepção visual ou sensória do sujeito receptor, e para 
que essa imagem seja entendida, ela deve estar inserida em um mesmo 
código de linguagem dos sujeitos. Não há como mostrar uma imagem de 
um objeto antigo, como por exemplo uma fita cassete a um adolescente 
sem antes explicar o que e para que servia, pois ele não irá entender 
do que se trata aquela imagem e nem o contexto em que ela estava 
inserida. Assim como as fotografias de guerras e fatos históricos não 
são entendidas por receptores de outras décadas, pois não faziam parte 
daquele momento histórico e nem da cultura da época. 

Tudo aquilo que um dia já vivemos, e todo conhecimento que nos 
foi passado, seja através das gerações na família ou pela sociedade em 
que estamos inseridos afeta o modo como vemos as coisas. Segundo 
Berger (1972, p. 14):

Todas as imagens corporizam um modo de ver. Mesmo uma foto-
grafia. As fotografias não são, como muitas vezes se pensa, um mero 
registro mecânico. Sempre que olhamos uma fotografia tomamos uma 
consciência, mesmo que vagamente, de que o fotografo selecionou 
aquela vista de entre uma infinidade de outras vistas possíveis. Isto 
é verdade mesmo para o mais banal instantâneo de família. O modo 
de ver do fotografo reflete-se na sua escolha do tema. O modo de 
ver do pintor reconstitui-se através das marcas que deixa na tela ou 
no papel. Todavia, embora todas as imagens corporizem um modo 
de ver, a nossa percepção e a nossa apreciação de uma imagem 
dependem também do nosso próprio modo de ver.
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Berger (1972) afirma que as imagens são mais ricas do que a literatura, 
e que quando uma imagem é apresentada a uma determinada pessoa, 
ela condiciona a interpretação da mesma de acordo com uma série de 
pressupostos previamente adquiridos. Para o autor, a evolução das tec-
nologias também mudou o modo de ver. “A máquina isolou aparências 
momentâneas e, ao fazê-lo, destruiu a ideia de que as imagens não tinham 
tempo”. As pinturas que retratavam a singularidade local em que estava 
inserida, mesmo que transportada, nunca podia ser vista em dois locais 
ao mesmo tempo. Com a invenção da máquina fotográfica, esta pintura 
pode ser replicada, porém, o seu significado irá se modificar, somando 
com os significados dos outros objetos circundantes a esta fotografia, 
bem como a época em que ela está sendo apresentada. Agora, ao invés 
de o expectador ir até a obra, a obra vai até o expectador. 

A máquina revolucionou a indústria e também a arte. As máquinas 
fotográficas, assim como a mecanização da música trouxe um caráter 
de produção ao meio artístico. A economia era dominante, a produção 
em série e a massificação eram meios de aumentar o poder das classes 
dominantes. 

A imagem passa agora, a ser matemática. Para Manovich (2005), a 
imagem passa a ser representada por algoritmos, podendo ser manipula-
da, alterada, replicada e modificada por estar inserida nas novas mídias. 
As novas tecnologias de informação revolucionam a representação das 
imagens pois possibilitam um novo modo de percepção do receptor, pois 
não existem mais limitações técnicas para a reprodução das imagens, 
tornando o real impossível em possível.
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Se o computador trabalha basicamente com cálculos matemáticos e 
leis puras da física, ele pode trazer à luz imagens que nunca forma 
antes captadas por um olho humano, sejam elas realistas (no sen-
tido de verossímeis num universo de possibilidades), sejam elas 
assumidamente abstratas. Para ele, o mundo humano conhecido e 
fisicamente experimentado não é senão uma das possibilidades de 
atualização do universo formal das matemáticas e das leis físicas 
do universo. (Machado, 2001, p. 131)

O desafio do artista é extrair ao máximo as possibilidades artísticas 
do suporte disponível em sua época. As artes digitais representam o 
que há de mais avançado no que se diz respeito a criação artística na 
atualidade. Mesmo que os meios digitais disponíveis não tenham sido 
criados para a arte, os artistas usam estes aparatos, como os computado-
res, criados simplesmente para o comércio e produção industrial, para 
a distribuição e suporte artístico, modificando sua função. 

A reprodução da imagem observada é decorrente da transmissão 
de um sistema de signos, como princípios geométricos. Se considerar-
mos a maneira como percebemos retas e linhas e como as imagens se 
formam em nossas retinas, podemos verificar que a representação do 
espaço através de superfícies envolve transformação da projeção. Nossa 
percepção age de maneira a reconstruir a partir de projeções bidimen-
sionais os objetos tridimensionais. O processo de representação visual 
pode ser considerado interpretativo, o qual deve partir do conjunto dos 
dados, gerando uma interpretação visual dos mesmos. Representações 
visuais de dados são utilizadas para a aquisição de informações e da 
interação com a referida interpretação das representações que foram 
geradas, pertinentes a cada indivíduo (Gombrich, 1995).
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A definição de novas mídias para Manovich (2001) é tudo o que é 
exibido, distribuído e ou produzido através de plataformas digitais. As 
novas mídias são compreendidas por todas as formas de computação e 
não somente pelas redes. Sendo assim, uma imagem que é produzida 
digitalmente e depois impressa para comercialização, não é caracteriza-
da como nova mídia. Nesta nova era, é possível a interação do usuário 
com a imagem, não sendo mais uma mera representação isolada de algo 
ou algum objeto, mas agora, a imagem é tratada como algo contínuo, 
permitindo ser sobreposta ou mesclada com outros tipos de imagens ou 
mídias como sons, possibilitando uma sinestesia audiovisual. 

A tecnologia, mais propriamente dita a tecnologia digital, acrescentou 
uma interessante aceleração ao mundo. A hipermídia é um espaço 
dentro de um ambiente maior, toda uma cultura. Vive-se novamente 
um momento mágico, poético, repleto de metáforas e referências 
sensórias que cria uma nova percepção, a percepção digital. Nesta 
nova percepção é a arte que move o salto evolucionário dentro do 
hiperespaço, pois é ela que permite uma viagem sensorial, por des-
tinos desconhecidos garantindo uma entrega física e a total imersão 
psicológica, gerando estímulos novos e experiências perfeitas a cada 
viagem. A arte hoje é feita nas extensões do corpo, conhecido como 
computador, formas que já nascem binárias, prontas para serem 
experimentadas em um espaço que desconhece a fronteira da dis-
tância, pois estão a apenas uma conexão de distância. A propriedade 
intelectual é, na hipermídia, mais um item que caracteriza a arte. A 
criação nasce em um espaço, mas sua fruição não necessariamente 
tende a ser inerte ou passiva, ela tende a ser criativa, colaborativa, 
a arte não é mais monopólio de um, mas de uma coletividade. A 
imersão propiciada pelo meio é a alma da obra, onde a participação 
irrestrita faz com que ela seja sempre inacabada. Existe sempre 
mais material para esta obra, é uma fonte inesgotável de ideias e 
percepções. (Albuquerque & Melo, 2007, p. 24)
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Surge então, com as novas mídias, um novo grupo de artistas que 
divulgam a nova capacidade estética destes novos e inovadores méto-
dos de criação de imagens e possibilitam novas formas de percepção, 
posturas artísticas e interações inovadoras entre arte e ciência. A arte 
passa por uma metamorfose, ampliando, desmitificando e englobando o 
uso das novas tecnologias na criação e distribuição da arte, eliminando 
o espaço-tempo e possibilitando o conhecimento e o reconhecimento da 
história da arte e da humanidade desde a Antiguidade até a Modernida-
de. A ilusão também ganhou seu espaço nesta nova forma de suporte, 
possibilitando ao usuário vivenciar a interatividade da imagem. A mídia 
alterou a experiencia sensória da imagem bem como alterou os parâme-
tros de tempo e espaço graças a rede mundial de dados (Grau, 2007).

Com o paradigma das novas mídias, as imagens estão imersas em 
um ambiente de relações e interconexões produzindo conjuntos de 
interações complexas, interdisciplinares e multissensoriais. 

Os Efeitos Cognitivos e Imagéticos do Som

McLuhan (1979) afirma que as imagens podem ser captadas através 
dos diversos sentidos, e que a mesma (imagem) é a própria derivação 
da percepção humana, formando assim, imagens visuais, sonoras, táteis 
e até olfativas.

A princípio, pode ser confuso tal conceito, mas quando assistimos 
a um programa de tv de culinária, e estamos próximos ao horário de 
almoço, temos a sensação de “sentir o cheiro” daquela imagem da comida 
que aparece na nossa tela, bem como podemos perceber um aumento 
significativo na salivação. Ou, quando ouvimos uma música, que nossa 
mãe cantava quando éramos crianças, e podemos “assistir um filme” 
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em nossa cabeça. Ou ainda mais, quando falamos a palavra “amarelo” 
e a cor correspondente é instantaneamente “acesa” em nossa mente.

Ao falarmos de imagens de sons, referimo-nos a tal sinestesia. 
Ouvimos o som de um canarinho e podemos imaginá-lo, e a partir daí 
cabe à nossa imaginação o desenrolar do desfecho, podendo ele estar 
preso a uma gaiola, ou solto em um galho de árvore verde, com gotí-
culas de orvalho em suas folhas, com lindos reflexos furta-cor obtidos 
pelo sol da manhã. 

Segundo Santaella, (2001, pp.70-71):

Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo 
que tem por função receber informações necessárias à sobrevivência. 
É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O tato 
ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o 
paladar ajudam a catalogar elementos que podem servir ou não como 
alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera que 
são sentidas como sons.... Os sentidos são sensores cujo desígnio é 
perceber, de modo preciso, cada tipo distinto de informação. A luz é 
parte da radiação magnética de que estamos rodeados. Essa radiação 
é percebida pelos olhos.... O ouvido registra ondas sonoras que se 
formam por variações na densidade do ar, variações que podem ser 
captadas pelas deformações que produzem em certas membranas 
... a visão é uma função fisiológica e psicológica. Através dela o 
olho e o cérebro traduzem informações transmitidas do exterior sob 
forma de uma energia radiante chamada luz. Depois da visão, em 
nível subsequente de complexidade, situa-se a audição. Existem na 
natureza diferentes tipos de ondas, entre elas, a sonora.

Éramos conscientes de que o ser humano possuía apenas 5 sentidos, 
porém, o corpo humano possui muitos mais órgãos sensoriais do que 
apenas estes. Os órgãos são extremamente sensíveis e são perceptíveis 
a estímulos não necessariamente e exclusivamente externos. Somos 
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sensíveis as mais diversos estímulos, como as sensações cinéticas como 
movimentos corpóreos e que, o órgão responsável pelo equilíbrio se 
encontra no ouvido humano, fator este que pode explicar a ligação direta 
que temos entre música e dança. Nossas ações são desencadeadas por 
relações entre os sentidos e o cérebro (Santaella, 2001). 

Desta forma, as imagens não significam que elas são pertencentes 
exclusivamente à visão, mas sim, pode ser uma combinação de diversos 
outros sentidos como o sonoro, por exemplo. Somos seres de percepções 
apuradas, totalmente táteis através da nossa pele, nossos olhos estão 
sempre atentos e se movimentam sem parar, podemos ouvir diversos 
sons ao mesmo tempo e conseguimos distinguir os sabores das coisas. 
Experimentamos, fazemos, imaginamos e devemos tudo isso à evolução 
da espécie humana desde os Neandertais que desenvolveram além da 
comunicação, a empatia significando aumento das habilidades cognitivas. 

O suporte par as imagens data desde a antiguidade, com a reprodução 
da mão do homem na pedra, feita com terra, evoluindo com o passar dos 
anos e com as tecnologias existentes para cada época. No caso do som, 
ele pôde somente receber um suporte depois da invenção do fonógrafo. 
Teoricamente recebendo a característica de uma imagem do som, porém 
não menos importante ou antigo do que a imagem. Pode-se dizer ainda 
que, de todos os sentidos, a imagem e o som, por serem os que podem 
ser captados a uma certa distância do sujeito, são os dos sentidos que 
mais se identificam entre si e que possuem uma correspondência direta 
com o cérebro e a imaginação humana.

Um dos primeiros autores no campo da música a fazer referência 
à sons como imagens foi Bayle (1994, como citado em Caesar, 2012). 
O autor refere-se à musica acusmática como uma técnica musical para 
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designar a audição de um som por sua percepção imagética do que se 
pode ter dele. Chamado de i-son, o conceito refere-se à imagens de sons, 
ou seja, a representação imagética quando se ouve um som que for re-
tirado de um objeto em seu ambiente natural. É um conceito um pouco 
difícil de se entender, mas se tomarmos como exemplo e entendermos 
toda a percepção sinestésica, fica fácil de visualizar na mente uma re-
presentação imagética de um violão, mesmo quando apenas ouvimos 
o barulho repetido de suas cordas sendo tocadas. Esta representação é 
o i-son referenciado por François Bayle ainda em 1993. 

Conceito mais fácil de ser compreendido nos dias atuais com o 
auxílio dos meios eletrônicos disponíveis na sociedade tecnológica 
moderna, porém, a busca pela musicalização da imagem é muito antiga. 
Diversos artistas buscaram a representação do som e movimento nas 
pinturas como Wassily Kandinsky, que desejava uma arte baseada na 
exuberância de cores e repleta de sensações emocionais e espirituais. 
O artista usava as cores baseadas em teorias, associando tons ao timbre 
sonoro, a matiz à altura sonora e a saturação à intensidade dos sons. 
Estes elementos eram dispostos harmonicamente em suas obras com a 
intenção de criar diferentes sensações nos expectadores. 

Acredito que a filosofia do futuro, além de estudar a natureza das 
coisas, estudará também, com especial atenção, o espírito. Então 
se criará a atmosfera que capacitará os homens como um todo a 
sentir o espírito das coisas, a experimentar esse espírito mesmo 
incondicionalmente, assim como hoje a forma exterior das coisas 
é experimentada inconscientemente pela humanidade em geral, o 
que explica a fruição pública da arte [figurativa] representacional. 
Consequentemente, a humanidade estará capacitada a experimentar, 
primeiro, o espiritual nos objetos materiais e, depois, o espiritual nas 
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formas abstratas, e por meio dessa nova capacidade, a qual estará 
no signo do “espírito”, a fruição da arte abstrata (Kandinsky, 2015)

A correspondência entre os tons da cor e da música só é relativa, 
naturalmente. Assim como um violino pode produzir sonoridades 
variadas, suscetíveis de corresponder a cores diferentes, da mesma 
forma, o amarelo pode exprimir-se em nuanças diferentes, por meio 
de instrumentos diferentes. Nos paralelismos de que tratamos aqui, 
pensamos, sobretudo, no tom médio da cor pura e, em música, no 
tom médio, sem nenhuma de suas variações por vibrato, surdina, 
etc. (Kandinsky, 2015)

As imagens necessitam de suporte, sempre. Mas estes suportes não 
são necessariamente tecnológicos ou extracorpóreos. As imagens podem 
ser projeções mentais de figuras, cores e também dos sons. Podemos 
desta forma, afirmar que os sons possuem imagem. E estas imagens 
estão carregadas de conteúdos sinestésicos formadas de acordo com 
sensações e vivencias particulares de cada indivíduo, sendo provocadas 
por estímulos iguais, porém com resultados distintos. 

Ainda no século 18, Louis-Bertrand Castel criou o cravo-ocular, 
um teclado com lâminas de cores acopladas e conforme o acionamen-
to da tecla, levantavam-se as lâminas com as respectivas cores, estas 
atribuídas com base no disco de cores de Isaac Newton, onde a nota si 
referia-se à cor violeta e assim sucessivamente. Desde o século 18 para 
a atualidade, esta busca pela representação imagética do som persiste, 
alterando-se somente os suportes para a representação. Com o avanço 
da tecnologia, já no século 20, Thomas Wilfred criou o Clavilux, um 
instrumento semelhante ao Cravo Ocular, porém com o uso de projeto-
res eletrônicos acoplados em um teclado, cujo acionamento das teclas 
era correspondente à projeção de cores e luzes em movimento. Mas a 
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sinestesia entre imagem e som não se bastava somente em pesquisa, 
mas em experimentações entre imagem, som e comportamentos psíqui-
cos e cognitivos, como desenvolvidos também no teatro e no cinema 
(Campos, 2014).

Qualquer coisa que se mova, em nosso muno, vibra o ar. Caso ela se 
mova de modo a oscilar mais de dezesseis vezes por segundo, esse 
movimento é ouvido como som. O mundo, então, está cheio de sons. 
Ouça. Abertamente a tudo que estiver vibrando, ouça. Sente-se em 
silencio por um momento e receba os sons (Schafer, 1991, p124).

A arte digital se baseia nas tradições da arte durante toda a sua 
história, através de espaços imagéticos. As imagens e os sons, em am-
biente virtuais, podem agir como sujeitos e reagir aos observadores das 
mais diferentes maneiras. A arte digital permite ao artista a escolha de 
grau de interação da imagem com o observador. Deste modo, todos os 
sentidos humanos e os sistemas de comunicação podem realizar trocas 
com os objetos simulados, possibilitando o observador/usuário vivenciar 
fenômenos sinestésicos que influenciam a consciência (Grau, 2007).

Conclusões 

Dos séculos passados para a atualidade, o código, as artes e tudo o 
que os acercam evoluiu do analógico para o digital. Para Castells (1999) 
a internet constitui um novo momento histórico capaz de processar e 
gerar conhecimentos. Albuquerque (2009) nos diz que a Internet é um 
dos mais importantes meios de comunicação atual, influenciando a 
política, a economia, as relações pessoais e também a arte.
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A arte pós-moderna se apropria do meio digital e possibilita a união 
e a combinação dos estilos existentes. A arte eletrônica se desloca da 
representação para a simulação e se constitui em uma nova forma 
simbólica, onde os artistas usam as novas tecnologias com intuito de 
multiplicação estética, explorando texto, sons, imagens, o ciberespaço 
e a interatividade. “O mundo ao qual esse ciber-artista se refere não é 
mais o mundo real dos fenômenos, mas o mundo virtual dos simulacros” 
(Lemos, 1997). 

As novas tecnologias trazem muitas possibilidades para as artes 
como um todo. A computação, os suportes tecnológicos bem como as 
novas mídias possibilitam uma realidade virtual, imagética, sensória e 
sinestésica além da já experimentada no mundo natural. A arte digital, 
juntamente com suas mais diversas técnicas possibilitam diferentes 
linguagens, dando vida a imagens e sons provocando novas e sensações.

As colocações feitas neste artigo tiveram por objetivo um resgate do 
suporte artístico e a busca da representação imagética do som através da 
sinestesia. A proposta foi pensar nesta representação a partir da reflexão 
e analise histórica da evolução dos meios e do surgimento das novas 
mídias como o suporte artístico que possibilita a junção de imagens e 
sons e a transformação desta busca imagética em algo real. Mas esta 
tecnologia traz limitações aos conceitos artísticos? A criatividade está 
sujeita à ruína, diante de tanta informação disponível nas novas mídias? 
Será possível caracterizar esta nova relação entre sujeito artista e su-
jeito observador, diante das possibilidades de interação, modificação e 
manipulação que a nova arte propõe? 

Estas são perguntas ainda sem resposta, visto que as novas mí-
dias estão sendo vivenciadas e em processo de aceitação, indagação 
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e estudo. Conclui-se ainda que, todo o anseio do homem antigo ainda 
persiste nos dias atuais e a busca pela representação imagética do som 
e a incansável busca pelo desenvolvimento das sensações. Talvez estas 
angustias sejam o combustível para o desenvolvimento científico, oras, 
sem perguntas não há respostas. 
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No que concerne ao conceito de extensionismo, o maior pensador 
é Herbert Marshall McLuhan (1964), que em sua obra Os Meios de 
Comunicação como Extensões do Homem, nos mostra as tecnologias 
como extensões do corpo humano, assim como da própria inteligência 
humana, nos levando assim do universo da Primeira Revolução Indus-
trial, caracterizado pelo autor como “linear, aristotélico, tipográfico, 
mecânico”, até a chamada Segunda Revolução Industrial, ou seja, a 
Era Eletrônica audiotáctil, cósmica e tribalizada.

A fim de sustentar sua visão do extensionismo tecnológico, McLuhan 
(1964) afirma que “qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou 
auto-amputação de nosso corpo”, e essa extensão exige uma adaptação 
para relacionar-se em perfeita harmonia com os demais órgãos e ex-
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tensões já existentes no corpo. Logo, o autor nos apresenta o exemplo 
da televisão, segundo ele:

[...] o efeito do ingresso da imagem da televisão variará de cultura 
a cultura, dependente das relações sensórias existentes em cada 
cultura. Na Europa tátil, visual, a TV intensificou o sentido visual, 
forçando-a em direção aos estilos americanos de acondicionamento 
e vestuário. Na América, cultura intensamente visual, a televisão 
abriu as portas da percepção audiotátil para o mundo não-visual 
das linguagens faladas, da alimentação e das artes plásticas. Como 
extensão e acelerador da vida sensória, todo meio afeta de um golpe 
o campo total dos sentidos [...] (McLuhan, 1964, p. 63)

Ademais, partindo desse princípio, o autor também exemplifica que 
a língua constitui-se como uma extensão do homem, “com seus poderes 
de divisão e separação”, e de forma similar, o computador torna-se uma 
extensão humana, de forma que entre suas características possui os meios 
para traduzir qualquer língua em outro idioma e qualquer código em 
outro código, de forma instantânea, anunciando assim o “advento de 
pentecostal de compreensão e unidade universais”. (McLuhan, 1964)

Entre outros exemplos, McLuhan (1964) cita as escritas hieroglífica 
e pictográfica, bem como as demais escritas como extensões do sentido 
visual para “armazenar e facilitar o acesso à experiência humana”. O 
rádio como extensão do ouvido humano. A roda como extensão para os 
pés. O ambiente social produzido pelo ser humano como extensão de 
seu corpo. O vestuário como extensão de nossa pele. A cadeira como 
extensão das costas. O telefone como extensão do ouvido e da voz. 
E por fim o autor atesta que o computador adaptado a um completo 
processo de inter-relação necessário à consciência seria, portanto uma 
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extensão de nossa consciência, “como um telescópio é uma extensão 
do olho, ou um boneco de ventríloquo é uma extensão do ventríloquo”.

No que tange ao conceito de ubiquidade, os principais expoentes 
utilizados na pesquisa são Mark Weiser e a professora Lúcia Santaella. 
Weiser, em seu artigo “The Computer for the 21st Century” de 1991, trata 
mais a questão da computação ubíqua, ou seja, a capacidade de onipre-
sença que as tecnologias terão de se misturar ao cotidiano das pessoas.

Em seu artigo, Weiser (1991) destaca a questão da profundidade 
das tecnologias, ou seja, o nível de inserção destas no cotidiano das 
pessoas de forma imperceptível. Ademais, o autor destaca que a ques-
tão da ubiquidade não se trata somente de integrar computadores na 
vida das pessoas e possibilitar que estas os transportem para os mais 
diversos locais como uma praia ou um aeroporto; mas também; de tirar 
a atenção das pessoas desses objetos tecnológicos, de forma que o uso 
ocorra sem consciência, de forma automática. 

Já a visão da professora Santaella que é trabalhada nessa pesquisa é 
a do leitor ubíquo, que faz uso da leitura e cognição em qualquer tempo 
e lugar, nesse sentido:

Do leitor movente, o leitor ubíquo herdou a capacidade de ler e 
transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movi-
mentos, direções, traços, cores, luzes que se acendem e se apagam, 
enfim esse leitor cujo organismo mudou de marcha, sincronizan-
do-se ao nomadismo próprio da aceleração e burburinho do mundo 
no qual circula em carros, transportes coletivos e velozmente a pé. 
(Santaella, 2013, p. 22)

Santaella (2013) destaca que a principal característica do leitor 
ubíquo é a sua habilidade em transitar concomitantemente nos espaços 
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físico e virtual, logo, o indivíduo pode estar ao mesmo tempo presente 
fisicamente nos espaços como no trabalho, nas ruas ou em casa, e ao 
simples toque de dedo em seu smartphone, adentrar no “ciberespaço 
informacional”, bem como iniciar diálogo com pessoas ou grupos de 
pessoas geograficamente próximas ou muito distantes. Ademais, a 
ubiquidade aqui se faz presente pelo elemento de interligação entre os 
diferentes espaços, a mente distribuída, que paralelamente tem consci-
ência de seu entorno físico e do mundo virtual informacional.

Adicionalmente, Santaella (2013) salienta que o desenvolvimento 
de tecnologias afeta os processos de ensino-aprendizagem, com o sur-
gimento de novas possibilidades de aprendizagem mediada por esses 
novos dispositivos. A autora destaca de forma especial os dispositivos 
móveis, que são caracterizados pelo acesso em qualquer lugar, dentre 
eles estão smartphones e iphones. Esses dispositivos permitem a gê-
nese de uma aprendizagem aberta, isto é, de forma espontânea, livre 
e contínua, visto que a informação transcende as barreiras do espaço 
físico e permeia todo ciberespaço.

Por meio desses dispositivos, que cabem na palma de nossas mãos, 
à continuidade do tempo se soma a continuidade do espaço: a infor-
mação é acessível de qualquer lugar. Os artefatos móveis evoluíram 
nessa direção, tornando absolutamente ubíquos e pervasivos o acesso 
à informação, a comunicação e a aquisição de conhecimento. 
Por permitir um tipo de aprendizado aberto, que pode ser obtido 
em quaisquer circunstâncias, a era da mobilidade inaugurou esse 
fenômeno inteiramente novo: a aprendizagem ubíqua. (Santaella, 
2013, p. 23)

Partindo desse princípio, pode-se traçar um paralelo do aprendizado 
ubíquo com o mobile-learning, ou m-learning, que se refere ao contexto 
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de educação online a partir do incremento de dispositivos móveis que 
propiciam o acesso à informação de quaisquer lugares. Santaella (2013, 
p. 25) assinala que a “m-learning é vista como uma extensão da sala 
de aula e é executável a partir da geração de conteúdos previamente 
estabelecidos”.

No prisma do extensionismo a premissa básica é a de que os dispo-
sitivos tecnológicos constituem-se como uma extensão do corpo huma-
no, e podem vir a favorecer processos de aprendizagem, aquisição de 
conhecimento, de educação e ensino, por meio da Inteligência coletiva 
e de uma cultura participativa.

A Inteligência coletiva é conceituada por Levy (2004) através do 
colaborativismo, compartilhamento e participação, como um meio 
de ensino e aprendizagem, através do ciberespaço e da internet. 
Todos possuem algum conhecimento, e se esse conhecimento for 
armazenado no meio digital e estiver disponível para amplo acesso 
o entendimento coletivo se ampliar e todo tipo de informação e co-
nhecimento estará disponível a todos. (Cunha, Cruz, & Bizelli, 2018)

Através do extensionismo tecnológico e da ubiquidade, o conheci-
mento disponibilizado por um chatterbot, por exemplo, pode ser a mescla 
do que cada indivíduo já conhece sobre um determinado assunto com o 
que ainda não sabem, e essas informações, unificadas no ciberespaço e 
na Internet, pode levar um novo aprendizado que será acessível a todos 
que possuem algum dispositivo tecnológico, criando o que Pierre Levy 
denomina como uma inteligência distribuída por toda parte.

Na obra “A Inteligência Coletiva: por uma antropologia do 
ciberespaço”, Lévy (2007, p. 29), caracteriza a inteligência distribuída 
por toda parte como um processo em que:
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Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está 
na humanidade. Não existe nenhum reservatório de conhecimento 
transcendente, e o saber não é nada além do que o que as pessoas 
sabem. A luz do espírito brilha mesmo onde se tenta fazer crer que 
não existe inteligência: “fracasso escolar”, “execução simples”, 
“subdesenvolvimento” etc. O juízo global de ignorância volta se 
contra quem o pronuncia. Se você cometer a fraqueza de pensar 
que alguém é ignorante, procure em que contexto o que essa pessoa 
sabe é ouro.

No que tange ao extensionismo na educação, também tendo uma de 
suas raízes denominada de Mobile Learning ou m-Learning, Marçal, 
Santos, Vidal, Andrade, e Rios. (2005), sustentam em artigo nomeado 
“museuM: Uma Aplicação de m-Learning com Realidade Virtual” a 
importância do conceito para a otimização dos processos de ensino e 
aprendizagem, especialmente à distância. Logo, também destacam os 
seguintes objetivos:

• Melhorar os recursos para o aprendizado do aluno, que poderá 
contar com um dispositivo computacional para execução 
de tarefas, anotação de idéias, consulta de informações via 
Internet, registro de fatos através de câmera digital, gravação 
de sons e outras funcionalidades existentes; 

• Prover acesso aos conteúdos didáticos em qualquer lugar 
e a qualquer momento, de acordo com a conectividade do 
dispositivo; 

• Aumentar as possibilidades de acesso ao conteúdo, incre-
mentando e incentivando a utilização dos serviços providos 
pela instituição, educacional ou empresarial; 

• Expandir o corpo de professores e as estratégias de apren-
dizado disponíveis, através de novas tecnologias que dão 
suporte tanto à aprendizagem formal como à informal; 
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• Expandir os limites internos e externos da sala de aula ou 
da empresa, de forma ubíqua. 

• Fornecer meios para o desenvolvimento de métodos ino-
vadores de ensino e de treinamento, utilizando os novos 
recursos de computação e de mobilidade. (Marçal, Santos, 
Vidal, Andrade, & Rios, 2005, pp. 1904-1905)

Acerca da utilização de dispositivos móveis na educação, Andrade 
(2012, p. 87) ressalta que “[...] oferecem uma extensão dos recursos dos 
computadores convencionais e permitem que algumas funcionalidades 
sejam aliadas à educação à distância, contribuindo para facilitar o aces-
so a conteúdos específicos, sem dependência de horário e de e local”.

Em artigo denominado “Mobile bot: um chatterbot educacional para 
dispositivos móveis”, o autor advoga que ao lançar mão de chatterbots 
no campo da educação, “é possível relacionar os alunos e o computador 
através da linguagem natural”. Dessarte, o emprego de robôs de con-
versação na referida área de ensino por meio de dispositivos móveis, 
propicia ao aluno uma interação com o conhecimento a qualquer hora 
e local, (Andrade, 2012, p. 1), o que por sua vez enquadra este bot nas 
concepções de extensionismo (disponível em qualquer local) e ubiqui-
dade (disponível a qualquer hora).

Por fim, o principal objetivo desse artigo é apresentar casos reais de 
aplicações de cunho extensionista, a fim de compendiá-las de acordo 
com sua heterogeneidade, com o principal intuito de tornar o referido 
conceito mais conhecido, e ser um esforço de compartilhar conheci-
mento e contribuir com a literatura científica do assunto. Por adendo, a 
pesquisa utiliza-se de análise de livros, artigos científicos e reportagens 
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que enfocam o conceito de extensionismo e ubiquidade, bem como 
também apresentam casos de aplicações de tecnologias com potencial 
de extensionismo. Em último momento, esse trabalho também pode 
ser compreendido como uma pesquisa básica, isto é, com objetivo de 
auxiliar no desenvolvimento da ciência, sem a obrigatoriedade de uma 
aplicação prática prevista.

Resultados e Discussões

Com intuito de compendiar algumas aplicações educacionais que 
possuem a característica e o potencial do extensionismo tecnológico, 
os exemplos dessa seção serão sumariamente os chatterbots, que são 
agentes conversacionais embasados em linguagem natural, e que bus-
cam emular o comportamento humano por meio do diálogo. Dessarte, 
as aplicações aqui apresentadas integram a categoria de robôs voltados 
para o campo da educação, ou seja, podem estender um determinado 
conteúdo, ou mesmo o ambiente escolar, por intermédio de dispositivos 
móveis (extensionismo), tornando um determinado conteúdo acessível 
a qualquer momento (ubiquidade).

Para início dos exemplos, pode-se citar o bot Profª Elektra, que 
armazena em sua base conhecimentos sobre Redes de Computado-
res. Criado em 2003 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), o referido agente:

[...] apresenta um forte apelo no sentido de atiçar a curiosidade e a 
motivação dos alunos. Por ser uma forma diferente de assimilação 
de conteúdos, a Profª Elektra pode incentivar o trabalho dos usuários 
já que exige deles uma participação muito mais ativa, onde quem 
comanda e direciona o diálogo é o próprio interlocutor. Porém ob-
servou-se que somente com uma extensa utilização da Profª Elektra 
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pelos alunos e conseqüente análise dos registros desta utilização será 
possível criar novas categorias tornando a conversação mais natural 
e abrangente. (Leonhardt, Castro, Dutra, & Tarouco, 2003, p. 9)

Ademais, Paschoal, Chicon, Krassmann e Binelo (2016) expõe o 
projeto Ubibot, um robô de conversação que foi criado para fins de 
mobilidade e ubiquidade, daí o prefixo “Ubi”. Dessarte, esse agente foi 
pensado para integrar a disciplina de Engenharia de Software, do curso 
superior em Ciência da Computação.

O objetivo do agente é fazer com que o usuário consiga melhorar 
o desempenho na disciplina. Para isso, ele irá ajudar o estudante. 
Durante a interação com o usuário, o Ubibot emite um feedback 
apropriado conforme o contexto.  
O agente acompanha as notas do estudante, pois as mesmas repre-
sentam o ambiente onde o Ubibot está inserido, o nível de desem-
penho representará o estado do agente no ambiente, as respostas do 
agente contemplam as ações que são realizadas pelo agente, tendo 
em vista que o aluno obtenha as respostas adequadas para concluir 
as tarefas solicitadas pelo professor da disciplina. (Paschoal, Chicon, 
Krassmann, & Binelo, 2016, p. 100)

 No campo da Educação à distância (EaD), pode-se citar o bot 
CyberPoty, que foi integrado ao Portal de Educação a distância da 
Escola de Educação a Distância do Centro de Educação Tecnológica 
do Amazonas (CETAM EAD). Outrossim, essa tecnologia possuía um 
avatar em 3D para interação com os usuários, e sua principal carac-
terística era a retirada de dúvidas acerca dos cursos disponibilizados 
pela instituição, estendendo assim os serviços de um atendente físico. 
(Alencar & Magalhães Netto, 2010)
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Por adendo, Alencar e Magalhães Netto (2010, pp. 1418-1419) 
discorrem que:

A base de conhecimento da CyberPoty foi implementada na lingua-
gem AIML e atualmente possui aproximadamente 2100 perguntas 
relacionadas aos cursos técnicos a distância do CETAM EAD. 
Essas perguntas foram previamente elaboradas pela equipe técnica 
e pedagógica, que dividiu os assuntos em grupos, para facilitar a 
construção e manutenção posterior. 

Na sequência, a Figura 1 exibe a página inicial da CyberPoty.

Figura 1. Página Inicial da CyberPoty. Alencar e Magalhães Netto (2010)

No tocante à extensão de disciplinas, Rothermel e Domingues (2007) 
indicam a aplicação MARIA, um chatterbot criado especificamente 
para a disciplina “Métodos e Técnicas em pesquisa em administração”, 
parte da grade curricular do curso de graduação em Administração da 
Universidade Regional de Blumenau. Como adendo, o repositório de 
dados dessa aplicação possuía cerca de 600 questões sobre o tema da 
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disciplina, o que por sua vez tinha a meta de facilitar o acesso a infor-
mações e conceitos relacionados aos temas estudados.

Continuamente, Rothermel e Domingues (2007) também destacam 
que a aplicação do chatterbot MARIA junto aos educandos obteve um 
resultado muito positivo, já que proporcionou a tirada de dúvidas acerca 
da disciplina ao qual a aplicação unificou informações, por intermédio 
de um repositório de dados bastante amplo.

Os autores complementam que os resultados obtidos com o bot 
MARIA constituem-se como um importante passo para a compreensão 
dessas ferramentas no apoio ao campo da educação, de modo que é uma 
interface mais dinâmica para o aluno, sem as amarras do espaço físico, 
dando a este a total liberdade de tirar suas dúvidas em ambiente geo-
gráfico distinto do ambiente escolar. (Rothermel & Domingues, 2007)

A Figura 2 mostra o layout do chatterbot MARIA.

Figura 2. Layout do bot MARIA. Rothermel e Domingues (2007)
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Do ponto de vista técnico:

O chatterbot Maria utiliza a linguagem AIML (Artificial Intelli-
gence Markup Language), que se trata de um sistema de marcação 
baseado em XML (eXtensible Markup Language) utilizado para 
a confecção de chatterbots. Esse sistema possui memória, possi-
bilitando a avaliação das sentenças digitadas pelo usuário. Para 
Aimless & Umatani, 2004, existem cerca de 50.000 chatterbots no 
mundo (nas mais diversas línguas). Isso devido ao fato do sistema 
ser “simples” (analisando o ponto de vista computacional) e obter 
um bom desempenho (melhor do que as gerações de chatterbots 
anteriores). (Rothermel & Domingues, 2007, p. 8)

Inoue e Vinciguerra (2009) apresentam também a proposta de um 
protótipo de um agente conversacional que pode estender conteúdos 
de lógica de programação, já que:

A grande dificuldade de um ingressante em um curso voltado a 
Tecnologia da Informação sem um pré-conhecimento em lógica 
de programação ou estrutura de linguagens de programação, se dá 
ao fato do estudo ser muito complexo e abrangente. Isso provoca 
um atraso no aproveitamento do aluno, insatisfação e até mesmo a 
desistência do curso. (Inoue & Vinciguerra, 2009, p. 274)

Seguidamente, a Figura 3 mostra a tela de início do protótipo do 
chatterbot NICOLE.

No que concerne ao aprendizado da área de saúde, pode-se citar 
também o projeto do robô de conversação Psicochat, cujo intuito é 
prover aos estudantes de Psiquiatria a oportunidade de simularem in-
terlocuções com um agente tecnológico que emule o comportamento 
de um paciente que sofre de transtornos mentais, a fim de criar cenários 
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próximos à realidade que enfrentarão no cotidiano de seus trabalhos. 
(Moura & Zamberlam, 2010)

Figura 3. Tela de início do bot NICOLE. Inoue e Vinciguerra (2009)

Os autores ainda complementam que:

Através dessa ferramenta, o aluno que estiver estudando Psiquia-
tria poderá simular entrevistas com pacientes, visando identificar 
os transtornos mentais relacionados. Por meio de pesquisa em li-
vros especializados em diagnóstico de Psiquiatria e pós-estudo da 
CID-10 e DSM-IV, foi possível fazer o levantamento dos requisitos 
necessários: i) o sistema deve possibilitar a simulação de entrevis-
tas com pacientes virtuais, objetivando a identificação das doenças 
relacionadas; ii) por se tratar de um software voltado ao ensino de 
Psiquiatria, o sistema deve possuir funcionalidades de controle de 
acesso, armazenamento de registros (logs) das conversas e emissão 
de relatórios. (Moura & Zamberlam, 2010, p.4)

Ainda no que tange a área de saúde, outro chatterbot importante 
é o AGEbot, que é um agente de IA que visa esclarecer dúvidas sobre 
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epilepsia a usuários que não possuem muito conhecimento prévio acerca 
do assunto. Para mais, na etapa de interação com os interlocutores, o 
referido robô de conversação passou a ser capaz de responder a um total 
de 158 questões, que vão desde diagnósticos, sintomas, tratamentos, 
síndromes, causa, prevenção e riscos e mais algumas categorias de in-
formações acerca de epilepsia. (Fossatti, Rabello, & De Marchi, 2011)

Continuamente, a Figura 4 expõe a interface inicial do AGEbot.

Figura 4. Interface inicial do AGEbot. Fossatti, Rabello e De Marchi (2011)

Adicionalmente aos exemplos, pode-se destacar também o projeto 
do chatterbot Crioulo. Menezes (2015) no artigo “CHATTERBOT 
CRIOULO: Um conversador quilombola das terras de preto do terri-
tório litoral sul - BA” propõe o desenvolvimento de uma aplicação que 
tenha a capacidade de dialogar acerca das comunidades quilombolas 
existentes no estado da Bahia – Brasil, no território litoral sul. Como 
adendo, o autor explicita que o objetivo de projeto desta aplicação é a 
valorização das tradições, costumes e valores dessas comunidades, que 
podem vir a possuir através dos aparatos tecnológicos uma forma de 
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buscar reconhecimento de sua história, na concepção de uma identidade 
frente à sociedade civil.

Em dissertação de mestrado nomeada “CHATTERBOT CRIOULO: 
Proposta de um conversador quilombola das terras de preto do Território 
Litoral Sul – BA”, o referido robô de conversação é referido como um:

[...] agente computacional desenvolvido apresente raízes do próprio 
povo negro, com informações pesquisadas in loco nas comunidades 
tradicionais, o que pode ressignificar as atividades realizadas por 
décadas nas denominadas terras de preto e ainda proporcionar o de-
senvolvimento computacional contínuo e autônomo. A delimitação 
do território litoral sul - Bahia está na perspectiva da realidade local, 
no qual a população constrói sua identidade com base no sentimento 
de pertencimento do lugar. (Menezes, 2015, p. 11)

Na sequência, a Figura 5 retrata a tela inicial do bot CRIOULO.

Figura 5. Página inicial do chatterbot CRIOULO. Menezes (2015)

No setor educacional, ainda pode-se citar o projeto Sofia, que de 
acordo com Vollrath (2018, p. 1):

[...] desenvolve e implementa uma metodologia para que os pro-
fessores possam criar seus chatbot educacional de fácil replicação, 
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contribuindo para o desenvolvimento de uma plataforma de inteli-
gência artificial para as escolas.

De acordo com Vollrath (2018), o objetivo principal por detrás do 
projeto Sofia é a criação de um robô de conversação educacional que 
possa vir a ser futuramente replicado livremente por profissionais e 
instituição de educação. Ademais, os primeiros protótipos do referido 
bot estarão inicialmente acessíveis aos alunos do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), e posteriormente 
disponibilizados a outras instituições de educação que se interessarem.

Em artigo intitulado “Um Chatterbot Educacional Baseado em 
EmotionML”, Junior e Netto (2014) apresentam uma proposta de um 
robô de conversação baseado na linguagem AIML em concomitância 
com a linguagem EmotionML, que abarca a representatividade de 
emoções. Logo:

EmotionML foi concebida considerando três modos de utilização: 
anotação manual de emoções observadas, detecção de emoções por 
meio do treinamento de classificadores para reconhecer automatica-
mente emoções e geração de emoções por meio de uma aplicação 
que faça a relação entre os dados emocionais e as reações ao meio. 
Assim consideramos a utilização da EmotionML uma segunda lin-
guagem de marcação em XML que tem como finalidade tratamento 
e definição de características emocionais. (Junior & Netto, 2014, 
pp. 1099-1100)

Segundo Junior e Netto (2014), a proposta de um agente de conver-
sação integrando AIML com EmotionML visa incutir maior naturalidade 
a conversação entre máquina e interlocutor. Assim, o sistema do bot 
funcionará de duas maneiras, a partir do AIML, a intenção é capturar 
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os dados referentes à conversação, e com o EmotionML, a meta é ar-
mazenar as possíveis implicações emocional que advém desse processo 
conversacional.

Em trabalho epitetado “Desenvolvimento de um Chatterbot para 
a Página Web de um Curso de Nível Superior”, Brito (2017) propõe 
a criação de um robô conversacional voltado ao curso de Sistemas de 
Informação (SI), do campus de Quixadá, na Universidade Federal do 
Ceará. A finalidade de tal bot é a disponibilização de informações acerca 
do referido curso, assim como também o aprendizado com os erros e 
a habilidade de simultaneidade, ou seja, manter conversas com vários 
indivíduos ao mesmo tempo. Cabe ressaltar que o desenvolvimento 
deu-se sobre o alicerce da plataforma IBM Watson.

O extensionismo também se faz presente em projetos para a educa-
ção na cidade do interior do estado de São Paulo, nomeada Águas de 
São Pedro. Na referida cidade, foi adotado a digitalização de escolas 
da rede municipal de ensino, funciona da seguinte forma:

Seiscentos alunos receberam tablets para ajudar no aprendizado. 
O primeiro impacto foi um grande impacto. “Os professores se as-
sustaram em um primeiro momento, porque não sabiam como usar 
essa tecnologia. A Fundação Telefônica, juntamente com o Instituto 
Vanzolini, treinaram os professores para adequação”, conta.
Hoje, são ligados 150 tablets simultaneamente. “As crianças ficaram 
muito mais atentas nas aulas e o resultado foi zero evasão”, afirma 
o secretário. (Vicentin, 2015, p. 1)

Adicionalmente, as escolas da cidade possuem acesso a dois aplicati-
vos: “Nuvem de Livros” e “Nuvem de Jornaleiro”, que atuam como um 
repositório de livros e conteúdos multimídia que são disponibilizados 
aos educandos por meio dos dispositivos móveis. (Vicentin, 2015)



352

Considerações Finais

No presente artigo, o conceito de extensionismo fundamenta-se 
como principal pilar de sustentação, visto que os chatterbots e as TICs 
podem ser uma extensão da sala de aula, de uma disciplina ou de um 
determinado conteúdo, e a educação, sob a égide do extensionismo 
tecnológico, provê a ocorrência do processo de ubiquidade, isto é, o 
acesso a uma informação pode ocorrer de qualquer lugar, a qualquer 
momento e de qualquer dispositivo com acesso à Internet.

Epilogando, pode-se afirmar que o desenvolvimento dessa pesquisa 
mostra que os robôs de conversação surgem como alternativa às tec-
nologias tradicionais, por fornecerem ao usuário um ambiente pautado 
pela conversação em linguagem natural e extensionismo. Dessa forma, 
sua utilização no campo da educação é muito importante, devido sua 
capacidade de prover informações aos alunos de maneira extensível e 
ubíqua, proporcionando o surgimento de novas possibilidades de su-
porte ao aprendizado. Percebe-se, ao optar e levar adiante o estudo da 
tecnologia de chatterbots, a incompletude dessa pesquisa, assim como 
também sua importância como uma etapa para se transcender os limites 
do conhecimento, e como uma ferramenta de superação de dúvidas e 
dificuldades, a fim de que pautada por uma intenção de se discutir a 
tecnologia no ensino, possa melhorar a vida das pessoas deste planeta.
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Videojuegos y Ciencia. Un Análisis sobre el 
Trabajo de Nicky Case

Hernando Gomez Salinas1

Desde que la humanidad ha asentado registro sobre sus actividades, 
el juego fue una actividad presente en todos los seres humanos. Los 
antropólogos han estudiado durante el último siglo numerosos casos 
donde los humanos se encontraron vinculados a actividades lúdicas. 
Las evidencias en pinturas rupestres, el legado romano y ateniense, el 
medioevo y la irrupción del capitalismo tras las revoluciones indus-
triales han dejado evidencia que se ponen de manifiesto en estudios 
culturales. Estos estudios han permitido considerar el valor del juego 
para los seres humanos. En este trabajo se dirige la mirada a la función 
que el juego ejerce no tal como aquella que se manifiesta “en la vida 
animal y en la infantil, sino en la cultura, está autorizado a buscar el 
concepto del juego” (Huizinga, 2000, p. 15). En este sentido, Huizinga 
piensa en la incorporación del término Homo Ludens para definir al ser 
humano en la actualidad ya que otras definiciones como Homo Sapiens, 
en tanto ser racional, y Homo Faber, en relación a la capacidad del 
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hombre de fabricar objetos y utilizarlos, no acarrea la importancia del 
juego para el ser humano. Para Huizinga (2000) las representaciones 
culturales tienen relación directa con el juego en tanto que se materia-
lizan en prácticas religiosas, mercantiles, artísticas, legales, sexuales, 
reproductivas y políticas que manifiestan cuestiones reproductivas, de 
supervivencia, control de recursos. Para este autor, en definitiva,  en 
el juego se manifiesta la organización de una sociedad por como se 
expresa desde tiempos primitivos en los hombres “cada conocimiento 
guarda una relación con el orden del mundo” (Huizinga, 2000, p. 138).

Una cita extraída del sitio del diseñador de videojuegos Nicky Case, 
donde su obra es objeto de análisis en este trabajo, toma a consideración 
una propuesta; un punto de vista; una forma de abordar el conflicto 
sobre el aprendizaje y el juego. 

Cachorros de león juegan a luchar para aprender habilidades sociales. 
Las ratas juegan para aprender habilidades emocionales. Los monos 
juegan para aprender habilidades cognitivas. Y, sin embargo, en el 
siglo pasado, los humanos nos hemos convencido de que el juego es 
inútil, y se supone que el aprendizaje es aburrido (https://explorabl.es/, 
traducción propia)

En esa dinámica no es solo considerar que el aprendizaje es diver-
tido sino establecer un mantra acerca de que el juego puede ser útil y 
que su utilidad está enfocada en enseñar. “Su objeto es, pues, el juego 
como una forma de actividad, como una forma llena de sentido y como 
función social” (Huizinga, 2000, p. 20). En esta sintonía la propuesta 
de este trabajo es establecer algunas características de los juegos reali-
zados con fines educativos a partir de las propuestas del diseñador de 
videojuegos Nicky Case relevados en su sitio www.ncase.com que posee 
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diferentes proyectos vinculado a juegos con objetivos de difusión de 
conocimientos y enseñanza. Las propuestas tienen su germen a partir 
de la resolución de problemas vinculados a dilemas éticos, morales y 
vinculados a cuestiones sociológicas, psicológicas, económicas, cientí-
ficas, entre otros puntos de vista dentro de la perspectiva de los juegos 
educativos. En esta perspectiva se contempla la idea que “alrededor 
de los videojuegos nacen y se reproducen infinidad de paratextos y 
metadiscursos.” (Scolari, 2013, p. 208). Se comprende la perspectiva 
de “la ecología de los medios” (Scolari, 2010, p. 24). 

En un entorno marcado por la consolidación de las redes globales de 
información, los procesos de convergencia y la explosión de nuevos 
medios y plataformas de comunicación, la aparición de narrativas 
transmediáticas y la irrupción de un paradigma de la comunicación 
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. 
La ecología de los medios propone temas, conceptos y preguntas 
que enriquecen las conversaciones científicas sobre la comunicación 
digital interactiva.

Análisis del Caso

Este trabajo propone describir ciertas características de los Serious 
Games (juegos serios) a partir del análisis de ejemplos de la obra del 
diseñador Nicky Case accesibles en su sitio www.ncase.me. Se analizan 
las formas de implementación, los objetivos vinculados y considera-
dos por el autor, la difusión de conocimientos de base científica con el 
sentido de “absorber” (Huizinga, 2010) al usuario.

El trabajo de Case se basa en crear propuestas a partir de la relación 
de exploración entre causa y efecto, una relación que está presente en 
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juegos, simulaciones y videojuegos de todo tipo como juegos de mesa, 
juegos de rol, interacción social, juegos de palabras y arte interactivo. 
Para Case todos los juegos tienen el poder educativo para comprender 
el mundo, comprender situaciones propias de uno y aprender haciendo. 
Case además basa sus diseños en artículos científicos. En esta estructura 
de trabajo realiza artículos en su blog como“How Do We Learn? A Zine.” 
(¿Cómo aprendemos? Una revista) (Case, 2018) donde desarrolla ideas 
emparentadas a la ciencia cognitiva, teoría que vincula el aprendizaje con 
las conexiones vinculadas a momentos, a metáforas, a aprender algo a 
partir de la utilización específica y no a la simple lectura e incorporación 
de conocimientos. El aprendizaje se establece por conexiones profundas 
con los hechos en cuestión y con nuestra vida cotidiana lo que refuerza 
lo aprendido en nosotros a través de un proceso como puede ser expli-
carle algo a alguien para realmente entenderlo. En esta idea aprende no 
solo aquel que está determinado a hacerlo sino también el que enseña 
porque refuerza y genera nuevas conexiones empíricas con aquello que 
enseña. Para este artículo realizado en imágenes y a modo de póster, 
Case recurre a la lectura y cita de varios otros artículos como “Piaget’s 
Constructivism, Papert’s Constructionism: What’s the difference?” 
(Ackermann, s.f.) (El constructivismo de Piaget, el construccionismo 
de Papert: ¿cuál es la diferencia?), Methaphors We Live by (Lackoff 
& Johnson, 2003) (Las metáforas en las que vivimos), “The Spacing 
Effect. A Case Study in the Failure to Apply the Results of Psychological 
Research” (Dempster, 1988) (El efecto espaciamiento. Un estudio de 
caso en el que no se aplicaron los resultados de la investigación psico-
lógica), “Differential Effects Of Incidental Tasks On The Organization 
Of Recall Of A List Of Highly Associated Words” (Hyde & Jenkins, 
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1969) (Efectos diferenciales de tareas incidentales en la organización 
de la retirada de una lista de palabras altamente asociadas). 

La propuesta eje de la obra del diseñador trata sobre aprender a tra-
vés de la práctica mediante interacciones visuales, tangibles y jugables. 
Una cita de su blog promueve una idea más acabada sobre esta postura:

No aprendes a andar en bicicleta mediante una lección teórica. Te 
subes a esa bicicleta, te caes y aprendes de tus errores. No aprendes 
a hablar con personas de un libro de texto. Uno se extiende, se abre 
y se deja vulnerable. Y no aprendes a usar los juegos para cambiar 
los corazones y las mentes, para crear un sentido visceral de com-
prensión, todo a partir de una publicación de blog. Tú haces juegos 
(Case, 2015d, traducción propia)

Desde esta perspectiva es factible considerar el trabajo de Case como 
“Eduentretenimiento”. La posibilidad de considerarlos en relación a 
los programas de entretenimiento que educan. Barbosa (2005) sostiene 
que este concepto “resulta efectivo en dos áreas antes consideradas 
incompatibles que eran la educación y el entretenimiento” (Américo 
& Yonezawa, 2009, p. 1083). En este sentido es factible destacar que 
“son programas que utilizan diversos medios para incorporar mensajes 
educativos de forma entretenida, o sea, educan entreteniendo” (Américo 
& Yonezawa, 2009, p. 1083). Aquí reside el valor de la propuesta en 
tanto eduentretenimiento en potenciar “la maduración del ser humano 
pues afecta al cambio de comportamiento del saber, al intelecto, al de-
sarrollo motor, a lo afectivo y a lo social.” (Mainer Blanco, 2006, p. 3) 
que se instala en perspectiva de nuevas tecnologías. Aquí:

La evolución de las tecnologías trae también nuevas narrativas, de 
acuerdo con la interfaz utilizada. Es una evolución que transforma 
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viejas narrativas (gráfica para el desarrollo papel) en nuevas narra-
tivas (gráficos para la web). Entre las nuevas teorías narrativas a ser 
explotadas, está la infomorfosis, que es el proceso como se crea, 
procesa y produce la noticia de información, combinando los dife-
rentes formatos multimedia. Hay, entonces, la convergencia de los 
medios, donde medios diferentes trabajan productos comunes que se 
encuentran en un nuevo entorno y con nuevas narrativas. Es lo que 
Scolari (2010, p. 24) denomina ecología de los medios:” (Nogueira 
Valente, Américo, Lopes Domiciano, & Perrenoud, 2016, p. 3)

Los juegos que pueden ser jugados en el sitio de Case tienen mucho 
en común: a menudo se hacen con arte simple, para ayudar a transmitir 
su punto de manera más inmediata; todos están enfocados en un mensaje 
a la vez, pero con puntos bien investigados y muchos ejemplos; y todos 
son tan divertidos para jugar como para edificar, aprender y aprehender 
conceptos de áreas diversas. Case diseña videojuegos para comprender 
“sistemas completos” (whole systems) (Case, 2017d). Los “sistemas 
completos” (Atkisson, 2009) son un método para comprender cómo se 
relacionan las cosas, los elementos y los sistemas, y cómo se influyen 
entre sí dentro de un todo en lo que puede considerarse un abordaje a 
partir de un “pensamiento sistémico” (Atkisson, 2009). Un ejemplo de 
“pensamiento sistémico” (system thinking) (Atkisson, 2009) es el punto 
de vista acerca de cómo elementos como el agua, el sol, el suelo, el aire, 
las plantas, los animales y los seres humanos interactúan y se apoyan 
entre sí como un sistema, un sistema completo. Desde esta perspectiva 
los sistemas son un conjunto de elementos interconectados que están 
organizados de una manera para lograr algo. Las relaciones mantienen 
unidos los elementos. Por ejemplo, un equipo deportivo es un sistema 
compuesto de elementos: un entrenador, jugadores, un campo y equipo. 
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El clima es un sistema, compuesto de elementos como la atmósfera, el 
océano, la tierra y el hielo. El pensamiento sistémico vinculado a Case 
se centra en la causa y el efecto cíclico en lugar del lineal. Esta idea 
puede aplicarse para comprender los vínculos entre elementos, causa y 
efecto, los bucles de retroalimentación o para identificar puntos de apa-
lancamiento, que son lugares en un sistema que pueden ser influenciados 
o cambiados. Los puntos de apalancamiento son puntos donde se toman 
decisiones clave, decisiones, reglas y políticas, que determinan la estruc-
tura del sistema; lugares donde la información fluye - o no fluye - y afecta 
esas decisiones; o lugares donde se puede intervenir para romper, hacer 
o cambiar los vínculos causales entre elementos del sistema de cualquier 
tipo. También el punto de vista del diseñador incluye ideas vinculadas a 
la forma de contar historias, algunos consejos acerca de el método para 
lograr propuestas que incluyan la idea de ser serios e inocentes en mis-
ma proporción para poder tomar el aprendizaje como un juego, mostrar 
objetivos de jugar los juegos a partir de objetivos claros para que los 
usuarios consideren jugar el juego, considerar que la acciòn no termine 
cuando se explica algo, repetir acciones y cosas a realizar varias veces, y 
por último lograr que una historia, una propuesta de juego sea como un 
todo donde cada parte conecte con una idea general para conectar puntos 
nodales de una historia. 

De acuerdo a lo descripto anteriormente, Case propone un sitio con 
obras diversas como: 

• “How to remember  everything forever - ish” de 2018. (Cómo 
recordar cualquier cosa para (casi) siempre (https://ncase.
me/remember/es.html). Este trabajo es un cómic interactivo 
donde Case nos invita a utilizar la técnica del repaso espa-
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ciado a partir de la utilización y explicación de las formas 
que debemos realizar, los hábitos que los humanos debemos 
tener para recordar y afianzar aprendizajes. Para ello se basa 
en demostrar cómo funciona el cerebro, como recordamos 
mejor en contextos positivos y bajo premisas que nos son 
agradables y también a partir de técnicas posibles de ser 
utilizadas como el sistema Leitner (Harris, 2014) de tarjetas, 
Anki (Anki, s.f.) y en su propuesta resume libros específico 
de aprendizajes como “What work, what doesnt” (Dunlosky, 
Rawson, Marsh, Nathan, & Willingham, 2013), “Effective 
learning: Twenty rules of formulating knowledge” (Wozniak, 
1999), “Augmenting Long Term Memory” (http://augmentin-
gcognition.com/ltm.html), “Fluent forever” (Wyner, 2018). 
Hacia el final del cómic se nos brinda la posibilidad de obtener 
materiales como tarjetas Leitner (Case, s.f.), recordatorios 
para no olvidar realizar la técnica aprendida, compartir con 
amigos o simplemente un aviso para los docentes para que 
enseñen la técnica a sus alumnos, entre varios otras carac-
terísticas e invitaciones que propone el juego. 

• El juego Crowds (Multitudes) (https://ncase.me/crowds/) 
de 2018 parte de la premisa de considerar que justo cuan-
do pierdes la esperanza en la humanidad, ves ciudadanos 
coordinandose para rescatarse unos a otros en huracanes, 
comunidades creando soluciones a los problemas, gente 
luchando por un mundo mejor y realizarse una sabiduría de 
las multitudes. Case comprende que para entender a la mul-
titudes no debemos mirar al individuo en sus características 
singulares. Promover el hecho de “ser el cambio que quieres 
ver en el mundo”. Para la propuesta del juego se trata de 
contagios y conexiones, como las neuronas transmiten señales 
en un cerebro, la gente pasa creencias y conductas en una 
sociedad. No solo influenciamos a nuestros amigos sino que 
influenciamos a los amigos de nuestros amigos, e incluso a 
los amigos de nuestros amigos. Como las neuronas, no solo 
son las señales lo que importa, también son las conexiones. 
Para el juego muy pocas conexiones e ideas complejas no 
pueden propagarse pero demasiadas conexiones con ideas 
complejas son aplastadas por el pensamiento de grupo. El 
truco es construir una red pequeña y global, una combina-
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ción óptima de unión y lazos con el fin de incidir con el 
“cambio que queremos ver en el mundo”. El juego a su vez 
recomienda el paper “Biases in the perception of drinking 
norms among college students.” (Baer, Stacy, & Larimer, 
1991) (Sesgos en la percepción de normas para alcoholizarse 
entre estudiantes de colegio secundario”. Este paper rige 
el ejemplo del juego del comportamiento de estudiantes y 
como se expande el hábito de tomar el alcohol.

• En Attractors (Atraídos) (https://ncase.me/attractors/) de 
2018, Case aborda nuevamente el tema de “sistema com-
plejos” (culturas, entornos, economías) desde el punto de 
vista de los movimientos pacíficos que intentan modificar 
la violencia y la opresión y en relación a modificarlos. Case 
propone una herramienta llamada “attractor landscapes” 
(paisajes atractivos) que proviene del campo de la física 
pero que ayuda a comprender la genética, la neurociencia, 
las alianzas políticas, entre otras áreas temáticas para com-
prender la naturaleza de la sustentabilidad de los sistemas. 
En este caso se trata de comprender la teoría que implica que 
los sistemas tienden a equilibrarse entre “valles y montañas” 
teóricas que sirven para explicar la relación entre fuerzas, 
de la sobreabundancia a la escasez en diversos ámbitos. 
Atractors es una propuesta interactiva con el disparador de 
una metáfora gráfica como es una pelota entre colinas y la 
dinámica posible a partir de leyes de atracción. 

• En Polygons (Polígonos) (https://ncase.me/polygons/) de 
2018 propone una historia interactiva donde el usuario tiene 
que elegir diferentes opciones para avanzar. Case se propone 
trabajar sobre la reflexión acerca de como las decisiones, 
que en principio son inofensivas pueden generar daño y 
plantea situaciones de desigualdad y diversidad humana en 
términos biológicos y culturales. El tema se trata de forma 
metafórica mediante cuadrados y triángulos. Para Case las 
interacciones en este proyecto nos indican tres pilares de 
aprendizajes; un pequeño sesgo individual puede derivar 
en un gran sesgo colectivo. Cuando alguien dice que una 
cultura es modeladora, no está diciendo que las personas que 
la forman son modeladoras. No nos están atacando perso-
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nalmente. En segundo lugar el pasado persigue el presente y 
por ello “dejar comida debajo de la alfombra no implica que 
nuestra casa esté limpia cuando aparenta estarlo”. Crear una 
cultura de igualdad de oportunidades es como mantenerse 
limpio: requiere trabajo y el trabajo es un proceso en progreso 
constante. Por último, otorga un consejo que puede ser una 
solución acerca del problema del sesgo cultural. Propone 
que los exijamos diversidad a nuestro alrededor para evitar 
sesgos, y las burbujas donde todos pensamos igual y donde 
tendemos a relacionarnos con personas que coinciden con 
nosotros y son parte de nuestros grupos de pertenencia. 
Culmina con una invitación acerca de no tender a llenarnos 
de triángulos cuando el mundo es mucho más diverso. La 
propuesta se basa en papers diversos como “Dynamic Models 
Of Segregations” (Schelling, 1971), “Residential Preferences 
And Neighborhood Racial Segregation. A Test of Schelling 
Segregation Model” (Clark, 1991), “Male - Female Diffe-
rences. A Conmputer Simulation” (Martel, Lane,& Emrich, 
1996), “The Petrie Multiplier: Why an Attack on Sexism in 
Tech is NOT an Attack on Men” (Gents, 2013). Además hace 
una invitación a seguir con el movimiento “Please diversify 
your panel” (http://plzdiversifyyourpanel.tumblr.com/), un 
sitio que promueve una lista de personas que deciden hacer 
pública su negación a hablar en una conferencia que no in-
cluya diversidad de voces. Además la propuesta del juego se 
basa en un artículo propio llamado “The Other Side” (Case, 
2016) (El otro lado) donde trabaja una propuesta acerca de 
la perspectiva dicotómica política clásica de Estados Uni-
dos entre conservadores y liberales desde el punto de vista 
de tres autores que tienen posiciones políticas distintas, un 
liberal, un conservador y uno vinculado al centro entre estas 
posiciones. En este artículo como en el juego en cuestión 
hace un llamado a comprender la posición del otro, a estar 
en desacuerdo si es necesario pero permitir un punto de 
diálogo donde se pueda buscar un espacio para comprender 
el otro lado. En este sentido, el artículo “Jigsaw Puzzles” 
(Case, 2017b) (Rompecabezas) releva una propuesta acer-
ca de preguntarse las razones de las personas para buscar 
validaciones empíricas, evidencias vinculadas a situaciones 
que previamente creían y que refuercen sus ideas previas 
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vinculadas a sesgos propios de nuestras creencias. Aquí hace 
una invitación a romper con nuestro punto de vista y dar 
espacio a nuevos puntos de vista con paciencia.

• Loopy (Enlazado) (https://ncase.me/loopy/) de 2017 se trata 
de una simulación, una herramientas para pensar en los sis-
temas, vinculada a la idea que vivimos en un mundo lleno 
de sistemas tecnológicos, sociológicos, ecológicos, políticos 
y económicos cada vez más complejos a partir de “apren-
der haciendo”. En Loopy se puede aprender a programar 
dibujando, remixar otras simulaciones, realizar modelos de 
simulación propios, utilizar algunas simulaciones embebidas 
en blogs o sitios, realizar videos explicativos de un sistema, 
usar ejemplos para una clase o hacerlo interactivo. Se pueden 
ver además ejemplos previos realizados por otras personas 
como un esquema de clickbait - acciones para generar clic-
ks - en el periodismo, una simulación vinculada al largo de 
los papers en relación al tiempo de corrección, un ejemplo 
sobre el guion de la película “El resplandor” de Stanley 
Kubrick y hasta los estados del agua en la naturaleza. Las 
posibilidades son amplias y Case incluso realiza un artículo 
en su blog (Case, 2017a) llamado “Evolution, not revolution” 
(Evolución, no revolución) donde el diseñador se pregunta 
sobre los sistemas complejos y en relación a las razones del 
fracaso de las revoluciones radicales en el mundo, cuales 
son las relaciones causa - efecto a partir del modelo creado 
para Loopy, cuales son las señales y enseñanza que nos ha 
dejado el fracaso de ellas. Case se pregunta como podemos 
aprender de la naturaleza para comprender la evolución, 
alcanzar las utopías a partir de comprender en el hacer cosas 
desde donde estamos, con lo que tenemos a mano y haciendo 
lo que factible porque cada parte evoluciona en conjunto. 
La propuesta de Case se resumen en ir despacio y paso a 
paso para hacer los cambios sustentables en el tiempo para 
conseguir cambios duraderos. Loopy a su vez está conec-
tado con el artículo “Environment ⇔ Economy” (Case, 
2017c), (Medio ambiente ⇔ Economía) donde se pregunta 
por la resolución de dicotomías entre la naturaleza contra 
el mercado, y el cambio climático contra el capitalismo. 
Para presentar posición utiliza simulaciones realizadas con 
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Loopy con el fin de encontrar simulaciones que permitan un 
balance y decisiones sustentables vinculadas a la eficiencia 
energética, diferentes tipos de energía y su vinculación con 
el medio ambiente y el posible futuro del mundo.

• We  Became What Be Behold (“Nos convertimos en lo que 
observamos”) (https://ncase.itch.io/wbwwb) de 2016 es un 
juego muy corto sobre ciclos de noticias, ciclos viciosos, 
ciclo infinito basado en la premisa de Marshall McLuhan 
“We shape our tools and the tools shape us” (“Formamos 
nuestras herramientas y ellas nos dan forma) lo que puede 
considerarse con otra famosa frase “el medio es el mensaje”. 
En esta propuesta Case acerca un desafìo al usuario vincu-
lado a la idea de comprender que más que el contenido de 
los mensajes o de las palabras, lo que queda en nosotros es 
el efecto de los medios de comunicación, la forma que nos 
moldea a nivel físico, en los modos de percepción, nuestras 
rutinas, etc. Los medios como extensiones del ser humano, 
extensiones que nos modifican, se retroalimentan y nos 
alteran en diversas formas como expone en “Understan-
ding Media: The Extensions of Man” (McLuhan, 1964). 
El juego se trata de tomar fotos que serán expuestas en una 
pantalla de tv con un titular a partir de diferentes escenas 
que tenemos disponibles donde hay personajes transeúntes, 
algunos son cuadrados y otros círculos que se mueven por 
todo el lugar y que a partir de la transmisión mediática de 
esas fotos tomadas por el jugador genera nuevos patrones 
de comportamiento en nuevas escenas. El juego además 
muestra como se expanden ciertos comportamientos trans-
mitidos premiando las escenas “fuera de la norma” por sus 
condiciones de noticiabilidad. Cada foto produce “efectos” 
en los transeúntes que poco a poco se ponen cada vez más 
violentos a partir de que el juego premia la noticiabilidad 
y la violencia es un insumo de calidad para el juego que 
alimenta para adquirir tomar las pantallas y transmitir un 
mensaje a una sociedad. La sociedad del juego poco a poco 
se torna más violenta y al mismo tiempo acrecienta el nivel 
de miedo en algunos transeúntes. 
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• “To build a Better Balot” (Para crear un mejor balotaje) 
(https://ncase.me/ballot/) de 2016 ofrece una guía interactiva 
para diseñar una democracia donde las personas puedan con-
fiar. La guía está basada en las formas de representatividad 
de Estados Unidos donde el voto no es obligatorio y en lo 
que se define como “Spoiler effect” (The center for Elec-
tionScience, s.f.). Este es el efecto de la división de votos 
entre candidatos que a menudo tienen ideologías similares. 
La presencia de un candidato de spoiler en la elección atrae 
los votos de un candidato importante con políticas simila-
res, lo que provoca que un fuerte adversario de ambos o 
de varios se oponga a él. Se establece cuando un método 
de votación muestra el fracaso de una propiedad conocida 
como independencia de alternativas irrelevantes. Case se 
basa en algunos artículos como Trust in Government Is Co-
llapsing Around the World (La confianza en el gobierno está 
colapsando en todo el mundo) (Friedman, 2016), Election 
2016: Exit Polls (Elección 2016: Encuesta) (Huang, Jacoby, 
Strickland, & Lai, 2016), Monotonicity and Instant Runoff 
Voting2 (Monotonicidad y votación de desempate instan-
tánea), Would a different style of voting have changed the 
2016 election? We tested 5 alternatives. (¿Puede un estilo 
diferente de votación cambiar la elección de 2016? Testea-
mos cinco alternativas) (Matthews, 2016), The Danger of 
Deconsolidation: The Democratic Disconnect (El peligro 
de la desconsolidación: la desconexión democrática) (Foa 
& Mounk, 2016), Tactical Voting Basics (Fundamentos de 
la votación táctica) (ElectionScience, s.f.).

• The Evolution of Trust (La evoluciòn de la confianza) (https://
ncase.me/trust/)de 2017 es un juego vinculado a la teoría 
de los juegos con el fin de transmitir la información sobre 
colaboración y confianza. El jugador a través de diferen-
tes opciones es llevado a través de diferentes escenarios. 
Cada escenario implica que el jugador deba enfrentarse a 
la idea de hacer trampa o cooperar. Cada decisión otorga 
beneficios personales o beneficios a un oponente ficticio. 
discute cómo la confianza puede evolucionar con el tiem-

2. Ver https://www.rangevoting.org/Monotone.html 
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po, de ahí el nombre. La primera pantalla comienza con la 
premisa “Tienes una opción. Frente a ti hay una máquina: 
si pones una moneda en la máquina, el otro jugador obtiene 
tres monedas, y viceversa. Ambos pueden elegir cooperar 
(poner en la moneda) o engañar (no poner en la moneda).”  
A partir de esta decisión se despliega una explicación de 
la teoría de los juegos. La propuesta está en cada pantalla 
otorga un mensaje y un aprendizaje pero no otorga pines o 
premiaciones directas a medida que se pasan las pantallas.

• “Explorable Explanations” (Explicaciones explorables) 
(https://explorabl.es/) de 2015, es una propuesta para apren-
der a través de juegos e incluso para crear los propios. En 
la sección Este sitio web contiene todo, desde videojuegos, 
infografías, artículos y libros de texto interactivos. Actual-
mente el sitio tiene 144 “explicaciones explorables” que 
promueven aprender sobre ciencias biológicas, matemáticas, 
redes neuronales vinculadas a la inteligencia artificial, lógi-
ca de codificación bayesiana, animación 3D, afinación de 
instrumentos musicales, aprender a recordar datos, junto a 
otros juegos vinculados a la biología, física, ciencias socia-
les, ecología, epidemiología, probabilística, comunicación, 
música, cívica, botánica y reproducción, entre otras decenas 
de propuestas.

• En Neurotic Neurons (Neuronas neuróticas) (https://ncase.
me/neurons/) de 2015, el concepto más importante que el 
diseñador quiere presentar aquí fue la terapia de exposición 
que forma parte de la Terapia Conductual Cognitiva que trata 
depresión, ansiedad, baja autoestima, entre otros problemas 
psicológicos. La propuesta de juego está basada en los es-
critos de Jocelyn Sze “Cognitive Behavioral Therapy is for 
Hackers” (La Terapia Conductual Cognitiva es para Hackers) 
(Size, 2013). Esta terapia propone, básicamente, estar atento 
a las malas conexiones neuronales y adquirir habilidades 
para volver a entrenar esas conexiones. Case recomienda el 
video “How to Train a Brain - Crash Course Psychology” 
(Cómo entrenar el cerebro. Curso de psicología intensivo) 
(CrashCourse, 2014) donde se profundiza sobre la idea de 
aprendizaje como la idea de adquirir, a través de la experien-
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cia, nuevos conocimientos, información y comportamientos. 
En el juego se nos invita interactuar con neuronas virtuales 
que intentan realizar conexiones entre ellas. A medida que 
avanzamos aprendemos sobre la teoría de Hebbian, una teo-
ría neurocientífica que afirma que un aumento en la eficacia 
sináptica surge de la estimulación repetida y persistente de 
una célula presináptica de una célula postsináptica. Es un 
intento de explicar la plasticidad sináptica, la modelación 
del cerebro, la adaptación de las neuronas cerebrales durante 
el proceso de aprendizaje. Fue presentado por Donald Hebb 
en su libro de 1949 “The Organization of Behavior” (La 
organización del comportamiento) (Hebb, 1949). También 
aprendemos sobre el aprendizaje anti-Hebbiano lo que se 
describe como una clase particular de regla de aprendizaje 
mediante la cual se puede controlar la plasticidad sináptica. 
Estas reglas se basan en una inversión del postulado de Hebb 
y, por lo tanto, pueden entenderse de forma simplista como 
una reducción de la fuerza de la conectividad sináptica entre 
neuronas en un escenario en el que una neurona contribuye 
directamente a la producción de un potencial de acción en 
otra neurona. El proceso de creación del juego está docu-
mentado en el blog de Case (Case, 2015c), en la creación 
de patrones (Case, 2015b)y en la necesidad de simplificar 
el juego (Case, 2015a) frente a la complejidad de la teoría 
y de las modificaciones de los paradigmas en ese ámbito.

• El proyecto “Coming Out Simulator” de 2014 es una metá-
fora de la expresión “salir del clóset” en formato de cómic 
interactivo. El jugador tiene la posibilidad de tomar el lugar 
del diseñador Nicky Case en una noche que cambió su vida 
acerca de su sinceramiento sobre su elección sexual luego 
de intercambiar unas palabras sobre una historia real rele-
vante para su vida. El diseñador propone elegir las palabras 
de forma indicada porque cada personaje recordará todo lo 
que digas, o no digas, a medida que descubras cómo acer-
carse a unos padres asiáticos muy conservadores respecto a 
la sexualidad. El diseño es un cómic a modo de chat donde 
comenzamos charlando con Nicky Case acerca del momento 
vivido y la determinación de no callar sus elecciones.
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• “Nothing to Hide” (Nada que esconder) (http://www.nothin-
gtohide.cc) de 2013 es un proyecto de juego donde el usuario 
toma el rol de una chica con miedo que debe asegurar su 
propia seguridad a partir de ir proveyéndose de agentes de 
seguridad que la acompañan en una ciudad. La propuesta 
de niveles es ir pasando por habitaciones y donde el peligro 
que acecha es la oscuridad. Esta oscuridad solo no aparece 
si vamos dejando agentes, elementos que tienen ojos que 
nos miran y nos marcan el camino a seguir. Si estos ojos 
no pueden vernos, tenemos que volver a empezar desde el 
punto que dejaron de vernos porque morimos atacados por 
dardos. El juego es una alegoría a un mundo orwelliano 
donde asegurar nuestra seguridad implica que otros nos es-
píen y sepan cada uno de nuestros pasos. Al mismo tiempo 
es una propuesta acerca de la empatía con el sufrimiento de 
otra persona.

En la obra de Case se pueden destacar una serie de simulaciones y 
tutoriales específicos, artículos y experimentos con mensajes escondidos 
para aprender algo vinculado a los videojuegos, al entretenimiento o 
simplemente obtener un mensaje oculto. En Sight And LIght (https://
ncase.me/sight-and-light/) podemos aprender mediante simulaciones a 
codificar sombras, y filtros de visibilidad que apliquen para personajes 
de videojuegos. También Case propone una simulación de codificación 
de elementos gráficos (http://ncase.me/simulating/model/) o explorar una 
matriz (https://ncase.me/matrix/) matemática para modificar aspectos de 
duración, alto, largo, ancho de las imágenes de un posible videojuego. El 
proyecto “It´s a door able” (Es adorable) (https://ncase.me/door/) es un 
minijuego donde debemos encontrar llaves para abrir puertas siguiendo 
un patrón y al finalizar obtenemos un mensaje secreto. En Joy (https://
ncase.me/joy/), Case recopila una serie de simulaciones vinculadas a 
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aprender a dibujar, a hacer música y concentrarnos en gráficos interacti-
vos. En “I am become an animé” (https://ncase.me/anime) nos muestra 
las posibilidades de jugar con una webcam y convertirnos en un animé 
japonés. En cada uno de los proyectos Case libera sus derechos autorales 
a través de la licencias de Creative Commons en su versión Zero Rights3 
lo que implica renunciar a cualquier tipo de derecho sobre su obra lo que 
instala a todas sus propuestas dentro del marco de “dominio pùblico”. 
Esta situación implica que cualquier persona puede copiar, modificar, 
distribuir y realizar el trabajo, incluso con fines comerciales, sin pedir 
permiso. El Copyright, la forma de derecho de autor anglosajona y  que 
adopta Estados Unidos para proteger todos los derechos autorales es 
la que, mediante esta licencia Creative Commons, Case renuncia. Esta 
situación permite el libre uso de sus proyectos para cualquier situación 
y lo convierte en una oportunidad para seguir aprendiendo o usar las 
herramientas en ámbitos diversos.

Conclusiones

Las propuestas de Case establecen una línea temática constante que 
se puede definir  como la concientización de acciones, de la convivencia 
en sociedad, el aprendizaje del conocimiento  a partir de la bondad, la 
amabilidad y la solidaridad. Este mensaje no se destaca en un sentido 
suave o liviano sino con profundidad para aprender cuestiones teóricas 
complejas a partir de “hacer carne” una idea. En la propuesta de Case 
se puede contemplar como “aprender haciendo”. Aprender sobre la 
injusticia y la desacralización de sentidos cristalizados en las socieda-

3. Ver https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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des a partir de interactuar con simulaciones y experimentaciones que 
derivan en aprendizajes. A partir de la experiencia de ser jugados, los 
juegos decantan en comprender los mecanismos que llevan a la agresión, 
al racismo, a la segregación de minorías, a comprender que los lazos 
sociales y la convivencia junto a la tolerancia a la desigualdad pueden 
lograr beneficios sociales en detrimento de beneficios personales. Como 
se ha desarrollado la mayoría de los juegos están basados en papers 
acadèmicos y en este punto de vista de comprender el mundo a partir de 
interactuar con él. En este sentido se puede comprende la obra de Case 
como una propuesta de “Edutainment” o eduentretenimiento en tanto:

 
una extensión de las teorías que defienden que la actividad lúdica, 
además de entretener, potencia la maduración del ser humano pues 
afecta al cambio de comportamiento del saber, al intelecto, al desarrollo 
motor, a lo afectivo y a lo social. En definitiva estaríamos, como he-
mos señalado en otros artículos, ante un homo ludens cibernético que 
adquiere estrategias fundamentales para el aprendizaje a través de los 
juegos virtuales: resolución de problemas, aprendizaje de soluciones, 
razonamiento deductivo y memorización. Además de experiencia en 
trabajo en grupo, de tipo cooperativo o colaborativo, y aprendizaje 
basado en las resoluciones de tareas (Mainer Blanco, 2006, pp. 3-4).

Los juegos de Case dejan una invitación a la reflexión, un nuevo 
punto de vista personalizado y al mismo tiempo desapegado de la parti-
cipación de la mirada de un otro con mirada acusadora. Una invitación 
a la introspección, a la reflexión sobre nuestras acciones pasadas y 
futuras. A partir de realizar inferencias que nos permiten persuadirnos 
a nosotros mismos a través de un sistema computacional, la forma en 
que queremos reaccionar, ese instinto de urgencia de proteger nuestro 
orgullo y nuestro privilegio, requiere introspección, inteligencia y desa-
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gregación. Los juegos son más que entretenimiento; pueden ayudarnos 
a vivir experiencias que no son las nuestras y salir aprendiendo algo 
vital para el mejoramiento de la sociedad. En este sentido pensar en 
tanto “retórica procesal” (Bogost, 2007, p. 3). En esta perspectiva los 
proyectos de Case promueven la idea que al terminar de jugar uno de 
ellos es posible obtener un aprendizaje escrito que da contexto a aquello 
aprendido - jugado y así se erige como un medio de expresión (Bogost, 
2007). La obra trata “juegos de simulación” (Mainer Blanco, 2006, 
p. 8) una manera de jugar sin fichas, ni tableros, ni reglas estrictas. Case  
no coincide con las propuestas de videojuegos donde hay simulaciones 
u objetivos de aprendizaje a partir de la gamificación. Case sostiene 
que las propuestas de juegos deben invitar a jugar sin proponer 
una perspectiva “gamificada” como la consideran Zichermann y Cun-
ningham (2011) es decir “un proceso relacionado con el pensamiento 
del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver 
problemas” (Díaz Cruzado & Troyano Rodrìguez, 2013, p. 2) o como 
lo describe Kapp (2012); “la utilización de mecanismos, la estética y 
el uso del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, 
promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, p. 9). Para 
Case el punto el abordaje skinneriano de “haz alguna tarea y obtén 
alguna recompensa” son “recompensas extrínsecas” que son buenas 
para motivar a las personas a realizar tareas aburridas y rutinarias, 
son increíblemente perjudiciales para la creatividad y el aprendizaje tal 
como lo sostiene en su artículo sobre “Explorable Explanations” (Case, 
2014b). Para Case es mejor, en lugar de aprovechar las “recompensas 
intrínsecas”, el sentido interno de la curiosidad, el dominio, la autono-
mía, la expresión, el propósito de las personas y esa es la propuesta de 
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su juego “Explorable Explanations”. En este sentido se ubica con una 
idea sobre videojuegos de educativos con una consideración cercana a 
Carlos Scolari en tanto:

 
Si la narración tiene como objeto final la representación de una ex-
periencia o conjunto de experiencias, estas no pueden estar exentas 
por lo tanto de emoción. Bajo esta premisa y tal como planteábamos 
en la introducción, el videojuego, al ser un dispositivo ficcional 
que privilegia las acciones como motor de su dinámica, tiene que 
llevar aparejado necesariamente un contenido emocional (Scolari, 
2013, p. 155)

La conducta, el aprendizaje debe contener una emoción, una acción 
sin el uso de puntos acumulativos, competencia, niveles, barras e esta-
do, avatares, pagos con monedas, insignias, desbloqueos de pantallas 
por performance, rankings de jugadores, comparativas, recolecciones, 
feedback etc (Cortizo Perez, Carrero García, Monsalve Piqueras, Velasco 
Collado, Díaz Del Dedo, & Pérez Martín, 2011, pp. 3-5). Aquí Case 
adopta una idea en favor del conocimiento en detrimento del compor-
tamiento dirigido y motivacional propio de la gamificación.

Case considera (Turner, 2014) que los juegos son particularmente 
mejores en transmitir el sentido de la toma de decisiones, especialmente 
las decisión de gran peso, aquellas que adquieren importancia. Para 
este diseñador los juegos son el medio más adecuado para plantear esos 
dilemas y dicotomías de trascendencia humana. Se comprende en una 
perspectiva que “el diseño de estos materiales con tecnología interactiva 
rompe con los modelos de presentación líneal y permiten la simulación 
y recreación de la realidad consiguiendo con ello el aprendizaje por la 
experiencia.” (Sánchez I Peris, 2015, p. 16)



376

Desde su punto de vista, un texto es más adecuado para transmitir 
ideas abstractas mientras que las imágenes y la música son interesantes 
para transmitir emociones crudas mientras que en su opinión para adquirir 
el peso real de la toma de decisiones y los juegos son el medio ideal. 
Es posible hacer que los jugadores adquieran nociones y aprendizajes 
sobre como afectan los pasos siguientes cada decisión que toman y las 
vinculación de causa efecto y el despliegue en tanto de las nociones 
de responsabilidad. Esta última idea se emparenta con la noción que 
los juegos electrónicos pueden procesar y simular elementos gráficos, 
sonidos de forma interactiva, establecer pantallas como capítulos de una 
historia mediante reglas que pueden ser aprendidas de forma interactiva 
a diferencia de las reglas de los juegos tradicionales. Esa diferencia les 
otorga un carácter “mágico” (Brandão, Bittencurt, & Vilhena, 2010, 
p. 838) ya que el jugador puede aprender no solo por la propuesta sino 
mediante la comunicación simultánea con otros jugadores, personajes 
virtuales y participar de nuevas narrativas sin un comienzo ni fin defi-
nidos en las que el jugador es autor y participante y se encuentra entre 
el mundo de lo real y lo virtual y viceversa. Desde la perspectiva de 
Salen y Zimmerman (2003) estas se definen en cuatro características; 
la interactividad inmediata - aunque limitada-, la manipulación de in-
formación, la automatización de sistemas complejos y la comunicación 
en redes. Para Case (2014a) en su artículo “If Games Were Like Games 
Stories...” los juegos ofrecen un espacio de juego continuo con varias 
opciones para que los jugadores puedan mover personajes, administrar 
recursos o construir un mundo. Según el diseñador no todas las opciones 
conducen a resultados significativamente diferentes, ni todas son buenos 
pero en general hay un amplio espectro de opciones de ramificación. 
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Desde el punto de vista del diseñador se tiene que tomar la decisión 
de cuantas ramificaciones se realizan ya que el tiempo de desarrollo 
puede crecer exponencialmente. A veces la solución es ramificaciones 
sin resolución, la recombinación de todas las ramas o la reducción 
drástica del tiempo de juego. Aquí reside la diferencia con los juegos 
tradicionales como consideran Brandão, Bittencurt y Vilhena (2010).

Además de lo ya expuesto en el trabajo de Case, se puede contemplar 
la idea de “retórica procesal” (Bogost, 2007, p. 3) en su argumenta-
ción acerca de su vinculación con el diseño de videojuegos e incluso 
recomienda al libro de Ian Bogost “Persuasive Games. The expressive 
power of videogames” como una lectura de contexto para entender su 
postura en el artículo “I do and i understand” (Yo hago y yo entiendo”) 
(Case, 2015d) de su blog. Para Bogost la “retórica procesal” es la 
práctica de persuadir a través de procesos en general y procesos 
computacionales. El autor considera que la retórica verbal es útil tanto 
para el orador como para la audiencia, y así como la retórica escrita es 
útil tanto para el escritor como para el lector, la retórica procesal es útil 
tanto para el programador como para el usuario, el diseñador del juego 
y el jugador. En este sentido la retórica procesal es una técnica para 
realizar argumentos con sistemas computacionales y para desarrollar 
argumentos que otros han creado de forma computacional. (Bogost, 
2007, p. 3). Case toma estas nociones con el objetivo de crear entornos 
de resolución de conflictos a partir de desarrollar juegos basados en 
teorías vinculadas al pensamiento y resolución de dilemas complejos. 
Estas ideas adquieren cierto paralelismo con las ideas expuestas por 
Gonzalo Frasca al considerar que “...el objetivo final de la ludología 
no es un intento caprichoso de revelar la inexactitud técnica del para-
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digma narrativo. Como un disciplina formalista, debe centrarse en la 
comprensión de su estructura y elementos –particularmente sus reglas–, 
así como la creación de tipologías y modelos para explicar la mecánica 
de los juegos.” (Frasca, 2003, p. 1). 

Muchos de los elementos que propone Case son establecidos prin-
cipalmente en el ámbito académico a partir de papers pero en entornos 
amigables que resumen problemas y promueven el aprendizaje al fina-
lizar. Trabajos que se instalan en proponer actividades voluntarias con 
reglas específicas para alcanzar conocimientos brindando al usuario un 
fin, un pasaje hacia comprender un problema del mundo desde un ángulo 
nunca antes visto o experimentado antes de ser jugado. Una experien-
cia sin los riesgos del experimento pero con la carga de saberes ideal 
para entablar conversaciones posteriores, para realzar sentimientos de 
empatía y mejorar la vida en grupo a partir de la solidaridad, la bondad 
y el trabajo mancomunado.

Por último la obra de Case se inscribe perfectamente en aquello que 
considera Huizinga:

El juego en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada “como 
si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a 
pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que 
haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho 
alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y en un 
determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a 
reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse 
de misterio o a disfrazarse para destacarse  del mundo habitual” 
(Huizinga, 2000, p. 27).
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reagiram às mudanças tecnológicas com a mesma abertura. Por isso, 
existe uma lacuna entre os sistemas de ensino e a realidade das pessoas 
que nele estão inseridas.

Moran acredita que a utilização de ferramentas tecnológicas pode ser 
um excelente meio para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 
de qualidade. Ele defende que:

Os alunos já estão nas redes. Elas são importantes para conhecer 
seus interesses e expectativas, para criar vínculos afetivos, empatia, 
aproximação emocional que facilita a comunicação e que aproxima 
professores e alunos e também os assuntos que vão ser tratados 
na aula. É fácil utilizar esses espaços para motivá-los a aprender, 
disponibilizando materiais interessantes (vídeos, charges, pequenos 
textos, infográficos, apresentações), pedindo que os estudantes tam-
bém compartilhem suas descobertas e contribuam com os assuntos 
que estão sendo tratados. (Moran, 2017, p. 6)

E ele está certo. Nos dias de hoje adultos e crianças têm acesso à 
internet, seja para assistir a vídeos, para jogar ou para se comunicar 
com outras pessoas. Smartphones e tablets passaram a ser alguns dos 
presentes mais desejados por crianças e por adolescentes. Então por que 
não utilizar essas ferramentas a favor da aprendizagem significativa?

As tecnologias digitais hoje são muitas, acessíveis, instantâneas 
e podem ser utilizadas para aprender em qualquer lugar, tempo e 
de múltiplas formas. O que faz a diferença não são os aplicativos, 
mas estarem nas mãos de educadores, gestores (e estudantes) com 
uma mente aberta e criativa, capaz de encantar, de fazer sonhar, 
de inspirar. Professores interessantes desenham atividades interes-
santes, gravam vídeos atraentes. Professores afetivos conseguem 
comunicar-se de forma acolhedora com seus estudantes através de 
qualquer aplicativo, plataforma ou rede social. (Moran, 2017, p. 1)
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Outro ponto importante é que essa sociedade atual requer pessoas 
independentes, que saibam trabalhar em equipe e que sejam capazes de 
buscar conhecimento e tomar decisões. Thiollent (1992) afirma que “A 
tomada de decisão não resulta de uma estrita quantificação de prováveis 
ganhos e perdas. Ela está inserida em uma rede de comunicação entre 
vários agentes que opinam, interagem, comprometem-se e relacionam- 
se por meio de conversações”.

Quando analisamos essas características, percebemos que o ensino 
tradicional oferece pouco para desenvolver tais habilidades nos alu-
nos. O sistema de ensino da atualidade é baseado em memorização de 
conteúdos. O professor apresenta os conceitos aos educandos e a eles 
cabe receber essas informações e registrá-las, sem refletir sobre o que 
elas realmente significam. Os alunos também não têm a necessidade de 
desconstruir e reconstruir o conhecimento, porque ele lhe é apresentado 
pronto por seus professores.

Pesquisadores da educação consideram essa situação problemática, 
pois consideram o conhecimento vivo e manipulável. Por essa razão 
buscam modificar tal situação, procurando meios para que o aluno 
passe a ser também um construtor de seu conhecimento. Alguns deles 
veem nas novas tecnologias ferramentas para desenvolver um trabalho 
transformar e inovador. Isso porque essas tecnologias estão ao alcance 
de quase todas as pessoas, seja por um computador ou por meio de um 
telefone celular. Segundo Moran:

As tecnologias mais interessantes estão hoje integradas nos 
smartphones, celulares conectados à Internet. Estão nas mãos de 
muitos gestores, professores, alunos e famílias. Celulares, tablets e 
notebooks nos ajudam a acessar às informações que precisamos, a 
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desenvolver projetos, a conversar de várias formas, a compartilhar 
nosso conhecimento, a tirar dúvidas, participar de discussões, falar 
em público, escrever melhor. (Moran, 2017, p. 1)

Considerando assim o potencial que essas tecnologias têm a ser 
explorado pela área educacional ( tais como a utilização de plataformas 
de pesquisa, sites para discussão e estudo de conteúdos específicos, a 
utilização de jogos educativos e de realidade virtual, por exemplo), os 
Makers, adeptos da filosofia do “Do It Yourself” (Faça Você Mesmo), 
adotaram uma ideia bastante inovadora: incorporaram a ideia de aber-
tura do conhecimento por meio dos conceitos de Open Sources e Open 
Design na educação. Essa ideia de abertura representaria uma verdadeira 
revolução ao cenário educacional atual, uma vez que o conhecimento 
estaria acessível a todos, bastando para isso acesso à ferramentas tec-
nológicas e à internet.

O conceito de abertura tem abarcado diferentes campos do conheci-
mento, como a filosofia,  a política, as artes, a psicologia, as ciências 
naturais e a inovação, entre outros. O conceito foi potencializado 
com as tecnologias da informação e a comunicação por meio das 
práticas da cultura hacker no software livre e aberto, que permitiram 
a construção de software de baixo para cima, com certas normas 
de liberdade para evitar sua privatização,[...] (Cabeza, Moura, & 
Rossi, 2014, p. 57)

Com a adoção desses conceitos, um novo caminho se abre para a 
educação. Uma nova proposta de ensino que pode potencializar o uso de 
ferramentas tecnológicas, utilizando o melhor que o progresso tecnoló-
gico tem a oferecer, ao mesmo tempo que pode valorizar a produção de  
cada indivíduo, além de sua capacidade de criar, transformar, adaptar e 
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aprender, promovendo uma cultura de independência e autonomia, por 
meio do Do It Yourself, ou seja, do Faça Você Mesmo.

Tecnologias Abertas como Proposta de Ensino

A ideia de utilizar tecnologias abertas na educação é bastante inte-
ressante e mais profunda do que parece ser. Isso porque ela traz consigo 
não somente um modelo de ensino transformador, com a utilização de 
meios tecnológicos, mas também apresenta um modo diferenciado de 
pensar a sociedade na qual estamos inseridos. Para Cabeza, Moura e 
Rossi (2014): “A abertura é importante, porque tem implicações para 
a evolução da sociedade em termos de liberdade, justiça, igualdade, 
democracia e inovação, entre outras”.

Sociedades fechadas são totalitaristas, religiosas e possuem geralmen-
te um indivíduo responsável em tomar as decisões pelo grupo. Ou seja, 
há pouquíssima ou nenhuma participação do coletivo nos processos de 
tomada de decisões. Em sociedades fechadas não se discute o que está 
posto, apenas se obedece. Já o conceito abertura está ligado às ideias 
de liberdade e de transformação, e de uma sociedade que dá voz e voto 
aos cidadãos. Busca formar uma comunidade não engessada, mas que 
procura sempre se aprimorar para evoluir. Em uma sociedade aberta os 
problemas são apresentados para o grupo e discutidos por todos. Cada 
pessoa tem a oportunidade de opinar e dessa maneira encontrar soluções 
para as demandas levantadas.

A abertura é uma prática que nasce na Grécia antiga e até o momento 
faz parte de uma luta continuada da humanidade pela liberdade, 
contra a opressão das sociedades e modelos fechados. O conceito 
de abertura é usado em todos os campos da ciência, da arte e da 
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cultura, para entender e explicar os fenômenos complexos que não 
podem ser resolvidos de uma forma linear. A abertura se potencia-
liza com as novas tecnologias da informação e da comunicação e 
seus sistemas de organização em rede. A abertura está se tornando 
uma forma organizacional que oferece um novo modelo comercial 
e cultural, além disso, pode oferecer a possibilidade para a sobre-
vivência e a superação dos problemas atuais. (Cabeza, Moura, & 
Rossi, 2014,p. 58).

A abertura acontece em diferentes aspectos da sociedade e do tra-
balho. Com o aumento do acesso à internet e do compartilhamento 
de conteúdos, surgiram os conceitos conhecidos como Open Source e 
Open Design, os quais têm grande potencial para se tornarem aliados 
nos processos de ensino e aprendizagem.

Os “Open Sources” são softwares de fonte aberta. Ou seja, são pro-
gramas que podem ser livremente baixados da internet e modificados 
de acordo com o interesse do usuário. Esses softwares podem se tornar 
importantes ferramentas de ensino para os educadores, pois permitem 
fácil acesso ao conhecimento, haja visto que basta definir o que se 
pretende pesquisar, em seguida fazer uma busca pela internet e por 
último analisar os resultados obtidos. De acordo com Moran (2007): 
“[...] Há hoje um crescimento do movimento de Recursos Abertos, 
de disponibilização de conteúdo, de plataformas gratuitas, de Moocs 
(cursos gratuitos online), de comunidades de aprendizagem”. Todos 
esses recursos visam facilitar o acesso a conteúdos educativos e pro-
mover uma aprendizagem significativa. São ferramentas interessantes, 
de simples compreensão e de fácil manipulação por parte dos alunos 
e dos professores. Esses recursos também permitem que sejam feitas 
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alterações nos sites ou softwares de acordo com as necessidades do 
grupo a que são destinadas.

Por meio desses programas é possível criar planos de aulas, páginas, 
jogos educativos e atividades que sejam do interesse de cada grupo de 
estudantes. É possível também criar fóruns para discussão de temas de 
aula, ambientes para troca de conteúdos e para compartilhamento de 
ideias e atividades realizadas. Além disso, a utilização desses softwares 
tornam os simples usuários em participativos colaboradores ao permitir 
que esses façam correções ou aprimoramentos no software original 
sem necessitar de autorização prévia para isso. Outra possibilidade 
dos Open Sources é aprender a fazer o que se quer. É o conceito do 
“faça você mesmo” (Do It Yourself). Dessa maneira, o indivíduo 
torna-se autônomo e cada dia menos dependente de outras pessoas 
para conseguir o que se quer. Essa independência está relacionada 
inclusive aos professores. Isso porque eles passam a ser vistos como 
tutores, ou gurus que orientam e compartilham o conhecimento, não 
mais os detentores dele. Acontece aqui uma real transformação nos 
papeis destinados aos alunos e aos professores, ou seja, uma grande 
ruptura no sistema educacionalatual.

Thiollent é outro teórico que defende o uso de ferramentas tecnológi-
cas em educação. Ele mencionou que “ em Educação, pode-se considerar 
a informática como instrumento de transmissão de conteúdos por meio 
de técnicas derivadas da instrução programada, sistemas de autoria, 
sistemas tutoriais dotados de mecanismos mais ou menos sofisticados 
ditos “inteligentes” (Thiollent, 1992).
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A utilização de Open Sources possibilita a troca de conhecimentos e 
a livre distribuição de conteúdos, o que contribuiria para uma educação 
autônoma e transformadora.

Agora, a abertura, desde um conceito mais amplo, implica um 
novo jeito de fazer, experimentar e produzir os meios tecnológicos, 
produtos, serviços e sistemas de acordo com regras democráticas e 
inclusivas, permitindo a participação ativa dos indivíduos, comu-
nidades e atores envolvidos em todo o ciclo de vida do produto, 
oferecendo soluções que incentivem a criatividade, favoreçam a 
inovação e, fundamentalmente, evitem o fechamento da sociedade e 
o retrocesso nos avanços de abertura e liberdade que a humanidade 
tem alcançado até o momento, oferecendo caminhos diferentes dos 
modelos fechados e lineares pelos quais transitar. (Cabeza, Moura, 
& Rossi, 2014, p. 60)

O uso de Open Desing (desenho aberto) também pode colaborar 
bastante com o processo de aprendizagem. Isso porque o aluno pode 
ter acesso gratuitamente a modelos e instruções de “como fazer” algo 
que ele precise. Ele simplesmente acessa a internet, faz download do 
projeto daquilo que deseja construir e em seguida o faz.

Alguns autores conectam a origem do Open Design ou design aberto, 
como consequência do movimento de software aberto e software 
livre e à conexão e florescimento dos computadores e da Internet 
(De Mul, 2011, p. 36), “como a união do Design (entendido enquan-
to desenho ou projeto) + Open Source (código aberto)”. (Cabeza, 
Moura, & Rossi, 2014, p. 57)

A ideia de Open Design não é recente. Na verdade ela tem acompa-
nhado os seres humanos há muito tempo na busca por evoluções sociais 
e tecnológicas. Segundo Cabeza, Moura e Rossi:
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O Open Design existe desde muito tempo atrás. A natureza humana 
se baseava na transformação de seu ambiente natural, no design de 
seu mundo artificial, assim, o conhecimento inerente aos artefatos 
era compartilha do e melhorado. O intercâmbio de informação e 
conhecimento na primeira Revolução Industrial foi importante para 
o desenvolvimento e melhoramento de tecnologias. (Cabeza, Moura, 
& Rossi, 2014, p. 59)

As tecnologias abertas (Open Sources e Open Design) podem ofe-
recer ao educador possibilidades de trabalho personalizadas, de acordo 
com seu alunado. Elas permitem que  o  usuário as modifique de acordo 
com seu interesse e/ou necessidade.

As tecnologias digitais são importantes também para personalizar 
o processo de aprendizagem, para a elaboração de roteiros indivi-
duais, que os alunos podem acessar e estudar no seu ritmo. Essa 
flexibilidade permite que cada aluno possa progredir de acordo com 
sua capacidade, ritmo e situação e possa fazer sua avaliação quando 
se sentir pronto. (Moran, 2017, p. 3)

Elas também podem possibilitar que o processo de ensino-aprendi-
zagem ocorra de maneira mais democrática, pois permitem que todos 
os membros do grupo participem da “elaboração” do conhecimento, 
uma vez que ele se torna livre e de fácil acesso. Além disso, o trabalho 
pedagógico desenvolvido com tecnologias abertas tende a ser mais 
colaborativo e atrativo, uma vez que o professor poderá orientar o tra-
balho, mas não será algo pronto e engessado, e sim um conteúdo que 
poderá ser atualizado e modificado por ele ou pelo grupo, a partir de 
ferramentas tecnológicas que o grupo considerar interessante.
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Há espaços um pouco mais diversificados, os maker, com ferramentas 
físicas e digitais e programas de criação (hora do code, scratch...)1. 
O foco é a aprendizagem a partir da experimentação. O aluno utili-
za ferramentas de prototipagem rápida, como a impressora 3D e a 
cortadora de vinil, para construir suas próprias invenções. Dentro de 
um espaço maker, o aluno assume o papel de protagonista e constrói 
o seu conhecimento a partir de experiências que envolvem erros e 
reparos constantes, criando conexões com o mundo real. O professor 
atua como um facilitador e auxilia o aluno a se questionar sobre os 
próximos passos do projeto. (Moran, 2017, p. 4).

Quando o aluno se enxerga como parte do processo de produção do 
conhecimento, ele desenvolve interesse pelo aprender. Cada vez mais 
ele vai buscar aprender da forma que o encanta e que o instiga. Como 
consequência disso, quando o aluno vê significado ou interesse naquilo 
que está aprendendo, o processo de ensino e aprendizagem acontece 
de maneira mais agradável e eficiente. Ele deixa de ser encarado como 
uma obrigação e passa a ser visto como uma  oportunidade de aprender 
algo novo. A partir dessas considerações podemos olhar a adoção das 
tecnologias abertas para educação como um caminho em potencial para 
um trabalho pedagógico diferente e significativo.

Estudo de Caso: Construção de uma Impressora 3D

O movimento de Open Design no Brasil está sustentado em um 
ecossistema de indivíduos, usuários, designers, fabricantes, faze-
dores ou comunidades frequentemente associadas para produzir 
conteúdo cultural, conhecimento, hardware, software e outros tipos 
de informações, e, no caso do Open Design, produtos, sistemas e 
serviços que oferecem soluções a seus interesses particulares ou 
comunitários. A maioria dessas pessoas cria espaços de encontro, 
discussão, fabricação, aprendizagem, desenvolvimento e design, 
como: Hackerspaces, FabLabs, Makerspaces, plataformas de dis-
cussão e compartilhamento e lojas tecnológicas, entre outros, para 
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transformar, mesclar e criar suas ideias e as ideias de outros em 
objetos tangíveis e ferramentas de produção e fabricação digital. A 
informação e o conhecimento produzido são compartilhados pela 
Internet, por meio das redes sociais, blogs, grupos virtuais, sites e 
plataformas especializadas desenvolvidas por eles, em uma sinergia 
local-global, para que possa ser compartilhada, modificada, distri-
buída, visualizadas e misturada, entre outros. (Cabeza, Moura, & 
Rossi, 2014, p. 61)

A seguir será apresentado um estudo de caso com o uso das novas 
tecnologias em um ambiente de ensino. Nesse caso, a experiência 
aconteceu em um curso de graduação na Universidade Estadual Pau-
lista - UNESP, no campus de Bauru.

Em 2015, professores e alunos do curso de Design sentiram a neces-
sidade de possuir na universidade uma impressora 3D para o desenvol-
vimento de novos projetos para o curso. No entanto, naquele momento 
a universidade não poderia comprar a impressora devido ao seu alto 
custo. Após muitas discussões a respeito do assunto, um grupo formado 
por alunos e por professores teve então uma ideia muito interessante, 
porém bastante desafiadora: decidiram construir sua própria impressora 
3D, na universidade. Para isso, utilizariam os conceitos aprendidos no 
curso de Design: o Open Design e o Open Source. O Open Design foi 
utilizado ao se utilizar um projeto de uma impressora 3D disponível na 
internet livre para ser baixado e modificado. O Open Source foi adotado 
ao se utilizar o Arduíno, uma plataforma de hardware livre utilizado 
para a construção de projetos eletrônicos.

Mais do que uma ideia, era necessário principalmente organização 
e dinheiro para colocar o “Do It Yourself” em ação. Para isso, os alunos 
e professores escolheram entre os projetos existentes, um projeto que 
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pudesse realmente ser executado (considerando aspectos financeiros, 
materiais, humanos e o espaço disponível na universidade). Em seguida, 
fizeram uma lista definindo quais seriam os materiais necessários para a 
realização do projeto e seu custo real. Realizaram em seguida cotações 
de preços a fim de conseguir materiais de qualidade com preços aces-
síveis. Depois dessas etapas, era imperativo também definir um local e 
uma data para a construção da impressora. Então, após o grupo discutir 
e definir os detalhes do projeto, os membros do Sagui Lab, o Fab Lab 
da UNESP de Bauru, organizaram um evento e angariaram recursos 
para comprar os materiais necessários para a construção da impresso-
ra. O evento foi divulgado na universidade, por alunos e professores 
do curso de Design e também em uma página do Facebook. O evento 
foi publicado como Oficina: Construção de uma impressora 3D. A 
descrição no site do evento dizia:

Você já imprimiu um objeto? Em meados de 1984, Chuck Hull fez 
a primeira impressora  3D e agora cerca de 30 anos, após a queda 
da patente, a revolução começa e pesquisas surgem para impressão 
de comida, roupas, carros, casas, órgãos, próteses, remédios, tecidos 
corporais, vacinas e etc. Com o objetivo de construir ferramentas 
de fabricação digital com o espírito open source associado ao ideal 
Do It Together o SaguiLab apresentará uma oficina de construção 
de uma impressora 3D. O modelo escolhido é a Grabber i3, que foi 
originado do projeto aberto da RepRap. (Sagui 3D Printer, s.d.).

A oficina então foi marcada para acontecer nos dias 13 e 14 de 
junho de 2015, a partir das 10 horas, na sala 52 da UNESP de Bau-
ru. Foram abertas 20 vagas e uma taxa de inscrição foi cobrada dos 
participantes. Com o dinheiro recebido com as inscrições seria então 
possível adquirir os materiais que seriam utilizados na construção da 
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impressora, tais como: cabos, polias, parafusos, frames, rolamentos, 
motor, entre outros.

Vários alunos se interessaram em participar da oficina, uma vez 
que, além da oportunidade de participar dessa experiência inovadora e 
interessante com o Do It Yourself, o evento também abordaria outros 
temas muito importantes para a área de estudo do Design, tais como: 
Projeto, Materiais necessários para construção, Montagem, Calibração, 
Softwares, Prototipagem para impressão e Materiais para impressão. 
Os participantes também receberiam um certificado de participação e 
um objeto fabricado pela impressora 3D por eles construída.

Assim que o evento foi organizado e os materiais necessários 
foram adquiridos, foi a hora de executar o projeto. Então, nos dias 
programados, após bastante trabalho colaborativo, a impressora foi 
construída com a participação de alunos e professores. Foram aulas 
muito agradáveis, pois os alunos tiveram a oportunidade de praticar 
o “Do It Yourself” ou “Faça Você Mesmo” de uma maneira diferente: 
na execução de um projeto acadêmico. Ao participar da construção 
da impressora, os alunos conheceram cada etapa e todos os detalhes 
do projeto. Tiveram a oportunidade também de analisar juntos quais 
seriam as dificuldades a serem enfrentadas e de elaborar juntos as 
soluções para os problemas que surgiram durante sua execução. Ou 
seja, aprenderam fazendo de fato.

A seguir são apresentadas algumas fotos do evento.
A figura 1 apresenta alguns dos materiais que foram utilizados para 

a construção da impressora 3D.
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Figura 1. Materiais utilizados. “Oficina Construção de uma impressora 3D” (arquivo 
pessoal)

A figura 2 apresenta um momento de discussão do grupo para a 
escolha do projeto da impressora 3D. Dentre aqueles disponíveis, foi 
escolhido pelos integrantes do grupo o modelo que seria mais inte-
ressante para o curso e que seria possível de ser feito com os recursos 
disponíveis no momento.

Figura 2. Discussão do projeto. “Oficina Construção de uma impressora 3D” (arquivo 
pessoal)
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Figura 3. Projeto da impressora. Página do evento “Oficina Construção de uma 
impressora 3D” (arquivo pessoal)

A figura 3 mostra o projeto definido para a construção da impres-
sora. Nesse momento, os participantes conversaram sobre os detalhes 
do projeto e sobre as funções de cada integrante do grupo, a fim de que 
o mesmo fosse realizado com êxito. Era muito importante que todos 
conhecessem as etapas do projeto e que todos participassem ativamente 
de sua execução.

A figura 4 apresenta uma das fases da construção da impressora 
3D. Na imagem um dos alunos atentamente monta as peças da impres-
sora, enquanto é acompanhado por professores e por outros alunos 
que aproveitam a oportunidade para compreender o funcionamento da 
impressora e para tirar dúvidas sobre o processo de montagem. A aula 
é um verdadeiro “laboratório”.



402

Figura 4. Construção da impressora. “Oficina Construção de uma impressora 3D” 
(arquivo pessoal)

A figura 5 mostra a impressora já finalizada. Depois das várias etapas 
de construção, os alunos têm a oportunidade de observar a impressora 
em pleno funcionamento.

Figura 5. Impressora finalizada. Página do evento “Oficina Construção de uma 
impressora 3D” no Facebook (Sagui 3D Printer, 2015a).



403

A figura 6 apresenta um dos objetos produzidos pela impressora 3D. 
Na imagem vemos uma pequena coruja azul. Cada um dos participan-
tes recebeu um objeto de sua escolha feito pela impressora construída 
pelo grupo.

Figura 6. Objeto produzido pela impressora 3D. Página do evento “Oficina Construção 
de uma impressora 3D” no Facebook (Sagui 3D Printer, 2015b).

Considerações Finais

A partir deste estudo foi possível perceber que as novas tecnologias, 
já tão presentes em nossa sociedade, também podem vir a serem alia-
das dos educadores em ambientes educacionais. Além das facilidades 
de acesso que oferecem, elas podem representar uma forma de ensino 
inovadora e transformadora, ao permitir que os alunos participem ati-
vamente das aulas desenvolvidas. Os conceitos de abertura, tais como 
o Open Design e os Open Sources, podem auxiliar muito o surgimento 
de um novo sistema de ensino: democrático, autônomo e colaborativo. 
Estudiosos como Moran e Thiollent acreditam que o uso de novas 
tecnologias é necessário, pois além do fácil acesso, permitem a mani-
pulação de informações e a reconstrução de conhecimentos, a partir das 
necessidades e dos interesses dos educandos.
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A utilização do conceito do “Do It Yourself” representa uma mudança 
importante nos papeis desenvolvidos por professores e alunos em sala 
de aula. Isso porque o aluno torna-se mais independente em relação à 
produção e à aquisição de seu conhecimento, pois cabe a ele buscar, 
selecionar e analisar informações que lhe são de interesse, enquanto ao 
professor cabe a responsabilidade de orientar essa busca, e não apenas 
de entregar conteúdos prontos para serem memorizados.

O caso relatado do evento/aula promovido pelo Sagui Lab foi um 
exemplo bem sucedido do uso de tecnologias abertas em educação, 
uma vez que alunos e professores juntos determinaram a necessidade 
de se obter a impressora 3D e também determinaram juntos o desafio 
de construí-la. Isso foi possível com o uso de Open Sources e de Open 
Design, e de todo um trabalho colaborativo envolvendo alunos e pro-
fessores do curso de Design. Depois do planejamento e da execução 
do projeto, o objetivo foi alcançado com êxito. Foi uma experiência 
muito interessante, pois os alunos realmente participaram de cada fase 
do processo de construção da impressora 3D, adquirindo e construin-
do conhecimentos, provando que é possível desenvolver um trabalho 
pedagógico com propostas de ensino baseadas na ideia de abertura.

Nunca tivemos tantas plataformas, aplicativos, recursos nas nossas 
mãos. Nossa mente é que orienta nossas escolhas, nossa criatividade 
nos impulsiona para novas práticas. Professores criativos, empreen-
dedores e humanistas conseguem desenvolver projetos colaborativos, 
motivar os alunos, produzir materiais relevantes, integrar a escola 
com a vida e com o mundo. As tecnologias são importantes, mas se 
temos uma mentalidade aberta, acolhedora e criativa conseguiremos 
encontrar soluções interessantes mesmo com uma infraestrutura 
precária e desenhar atividades atraentes para uma aprendizagem 
significativa e emancipadora. (Moran, 2017, p. 7).
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Mais do que um simples caso de sucesso, a experiência relatada 
representa uma inspiração para aqueles que acreditam que a educação 
pode ser trilhada a partir de novos caminhos, caminhos esses livres, 
abertos, democráticos e transformadores.
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O Documentário e a Construção da História: 
Apontamentos sobre Autoria e Liberdade 
Criativa na Produção Audiovisual para a Sala de 
Aula

Alvaro Benevenuto Jr.1

1 A Arte de Contar História(s)

O documentário brasileiro existe e resite. Uma das pistas que per-
mitem esta afirmação é a profundidade com a qual os relatos são apre-
sentados com orçamentos singelos para o setor. É um dos aspectos 
que consolida este produto como um conteúdo forte para enfrentar 
as constantes pressões econômicas que os veículos tradicionais e os 
dos novos suportes são submetidos na produção de conteúdo diária. 
Paralelo a esta observação que mistura audiência e economia, Nichols 
(2016) estabelece que o cineasta, por meio do documentário, atua com 
liberdade ideológica fortalecendo o compromisso social da produção, 
aliado ao fomento das novas tecnologias que ofertam novas janelas de 
exibição (repositórios de vídeos e redes sociais) e dos programas de 
financiamento do audiovisual.

1. Pós-doutorado em Comunicação (UCB, 2014).
 Doutorado em Ciências da Comunicação (Unisinos, 2005).
 Professor do Programa de Pós-graduação em História e na graduação em Jornalismo 

e em Produção Audiovisual – Cinema da Universidade de Caxias do Sul.
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Gaudreault e Marion (2015) acreditam que tal produção e profusão 
de conteúdo está imersa no universo midiático, característico da mo-
dernidade. Portanto, é natural que novas maneiras de abordagem dos 
conteúdos documentais sejam exploradas com maior intensidade nos 
ambientes digitais. “A lista de mudanças provocadas pela passagem 
ao digital é comprida e o caso está longe de ser encerrado. De fato, a 
referida passagem está longe de ter alcançado seu término”. (Gaudreault 
& Marion, 2015, p. 15).

Nesse contexto, é necessário ressaltar a contribuição social que 
conteúdos dessa natureza proporcionam. Tratando-se de uma atividade 
cultural e de pesquisa, serve de ferramenta para estimular a reflexão e 
ampliar o repertório intelectual da audiência. Essa peculiaridade não é 
exclusiva da contemporaneidade, pois ao visitar-se as raízes do docu-
mentário, vê-se que ele atua como agente transformador da sociedade 
desde o início do século XX. A exemplo do pioneiro Robert Flaherty2, 
ao registrar os hábitos dos esquimós em expedições realizadas no norte 
do Canadá na segunda década do século passado.

E percebe-se que, desde a origem, a atitude criativa do cineasta está 
implícita no produto. Isso não significa que a obra perca sua natureza 
documental. No caso do exemplo referido, “pode-se dizer que Nanook 
of the North (Nanook, o esquimó) é uma reconstituição, mas ela retém 
qualidades documentais significativas”. (Nichols, 2016, p. 36).

A tipificação desta obra é motivo de debate. Ainda que não haja 
um consenso quanto ao conceito “documentário” é vital assumir sua 

2. Sua obra Nanook of the North, é tida como o primeiro material produzido, 
genuinamente, para fins documentais. “Seu filme, apesar da incredulidade dos 
primeiros distribuidores procurados, foi afinal lançado pela Pathé, em junho de 
1922 e recebido como uma revelação”. (Da-Rin, 2006, p. 45).
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produção como um tratamento criativo da realidade. Tal manifestação 
foi defendida por John Grierson na década de 1930. Tido como um 
“esforço criativo” Nichols (2016, p. 30) estabelece que o termo “[...] 
sugere a liberdade artística da ficção, ao passo que [...] nos lembra 
das responsabilidades do jornalista e do historiador”, ressaltando que 
apesar da reconstrução de um fenômeno, o produto deve respeitar o 
mundo histórico. “Nem invenção ficcional nem reprodução fatual, o 
documentário recorre à [complexa] realidade histórica e a ela se refere 
ao representá-la de uma perspectiva diferente”. (Nichols, 2016, p. 30).

Neste sentido, não é exagero dizer que, muito antes do cinema 
ficção, o documentário enfrenta sua crise de identidade3. Contudo, o 
fundamental mantém-se intocável: a história, ou seja, a sequência dos 
acontecimentos e as pessoas (teoricamente) são reais. “Os documen-
tários falam de situações ou acontecimentos reais e honram os fatos 
conhecidos; não introduzem fatos novos, não comprováveis. Falam 
sobre o mundo histórico diretamente, não alegoricamente”. Ele adverte 
que a produção  “[...] que distorce fato, altera a realidade ou fabrica 
dados, põe em risco seu próprio status de documentário”. (Nichols, 
2016, p. 31, grifo do autor).

Contudo, é necessário compreender a dificuldade de se mensurar 
o grau de veracidade dos fatos expostos, pois “a história que um do-
cumentário conta tem origem no mundo histórico, mas, ainda assim, 
é contada do ponto de vista do cineasta e na voz dele” (Nichols, 2016, 

3. Importante lembrar que as primeiras imagens em movimento dos irmãos Lumière 
têm o caráter documental, a apresentarem cenas do cotidiano da sociedade francesa 
do século XIX. Conta a história do cinema que a ficção chega nas telas a partir 
de Georges Meliès, quando ele apresenta sua obra A viagem à lua, em 1902. Ver 
mais em Mascarello (2006); entre outros. 
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p. 35), portanto indissociável do discurso da produção, uma representação 
do mundo vivenciado. “O documentário representa uma determinada 
visão de mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos nos de-
parado antes, mesmo que os aspectos fatuais desse mundo nos sejam 
familiares”. (Nichols, 2016, p. 36)

Essa atitude tem relação direta com a atenção dos historiadores 
quando tratam da produção dos materiais de História usados no ensino 
da disciplina: conforme a Ecóle des chartes, no século XIX, todo relato, 
livro ou produção noutro suporte para além do papel, tinha que ter a 
aceitação e reconhecimento de um grupo de catedráticos – membros de 
redes/associações e revistas acadêmicas – que determinava as regras e 
metodologias rigorosas para classificar estas obras e aprová-las. Todas 
tinham que estar embasadas em documentos originários de instituições 
reconhecidas e referenciadas pelos institutos, pelas autoridades acadêmi-
cas e devidamente guardadas em arquivos oficiais. Era a época de uma 
grande dependência da palavra institucional, de uma garantia de que 
os acontecimentos históricos eram aqueles e que ocorreram conforme 
fora descrito no documento (Prost, 2015, pp. 34-36).

A memória comum, os comentários paralelos (publicados na im-
prensa ou apresentados pelas emissoras de rádio, apesar de guardados 
em arquivos próprios) e as conversas em espaços públicos não eram 
reconhecidos como documento histórico. Isto mudou no início do sé-
culo XX, com os Annalles, coordenados por Lucien Lefebvre e Marc 
Bloch quando publicam Annales d´histoire économique et sociale 
(Prost, 2015, p. 38), apresentando uma nova proposta de pesquisa em 
História, aplicando métodos de outras disciplinas para a construção de 
relatos do nosso tempo e oficiais. Uma abertura para a investigação 
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de acontecimentos de uma história do presente, de uma história viva, 
mostrada através de narrativas populares.

Esta novidade viabilizou o reconhecimento, pelos historiadores, 
de dados originários nas memórias – individual e coletiva – como in-
dicativos importantes para a composição de ferramentas de pesquisa 
para interpretar os acontecimentos históricos. E essa atitude é a base 
de operação no documentário, onde a memória oral e os textos jor-
nalísticos para relatar um acontecimento são os lastros de confiança. 
Porém, a constatação não elimina a observação dos rigorosos métodos 
de investigação científica, característicos da disciplina.

O debate sobre as metodologias não se esgota nestes dois pontos. 
Há uma grande amplitude e posicionamentos acerca dessas questões 
que, para este texto, ficam em segundo plano. O que importa neste 
momento é a abertura para outras narrativas e suportes de difusão dos 
fatos a serem aplicados na produção de objetos para a aprendizagem da 
História, especialmente nos níveis fundamental e médio.

2. Novas Tecnologias e a Aprendizagem

Com as novas tecnologias da informação e da comunicação (nTICs), 
percebe-se que o processo de aprendizagem muda. As possibilidades 
de acesso a conteúdos distintos em múltiplos dispositivos – televisão, 
rádio, vídeos, DVD, computadores, smartphones, entre outros – pro-
duzem estudantes mais atentos, informados e desconfiados daqueles da 
década de 1990. Ademais, muito habilidosos na manipulação de seus 
equipamentos. Inquietos!

Estas características provocam uma transformação no papel do pro-
fessor: ele sai de seu lugar de proprietário do conhecimento para ocupar 
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o espaço do mestre, coordenador de um grupo de aprendizes. É o que 
pontuam Prenski (2001) e Jenkins (2008) em seus estudos voltados à 
presença midiática de crianças nascidas entre os anos 1990-2005, que 
cresceram fruindo de dispositivos de comunicação digital. Mudança de 
postura, mudança de metodologias.

Numa primeira mirada, a saída de cena do quadro verde e do giz 
promoveu as apresentações eletrônicas de slides, com o uso de complexos 
softwares, a um status de uso frequente para apoiar o desenvolvimento 
de atividades nas aulas (Anastasiou & Alves, 2012). Na sequência, a 
introdução das pesquisas na internet aparece como ferramenta comple-
mentar para as atividades e  tarefas de pesquisa com maior profundi-
dade. Nesse processo, os vídeos do YouTube, por exemplo, juntam-se 
ao menu das ferramentas eletrônicas aplicadas desta nova maneira de 
construir o conhecimento.

Noutra mais atenta, as atividades de ensino-aprendizagem ganharam 
os videojogos, aulas a distância, conferências e palestras transmitidas 
em ambientes virtuais - nas redes sociais ou em sites. Elas preenchem 
algumas opções desta nova maneira de aprender, com base nos meios 
– ou ambientes virtuais. Esse outro contexto de aprendizagem abre 
janelas para a produção de conteúdos digitais distintos, que utilizam 
linguagens e formatos muito além daqueles tradicionais suportes dos 
materiais didáticos de História (livros e apostilas).

3 Produção de Documentário para Aprender

A produção de um objeto de aprendizagem, seja um livro, apostila, 
apresentação de slides, arquivo sonoro ou vídeo, obrigatoriamente, inclui 
estas etapas: definição do tema, planificação dos conteúdos que serão 
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contemplados, busca de referências, roteirização, elaboração da agenda de 
produção e a realização, propriamente dita. É uma prática comum a toda 
criação de produtos, independentemente de sua natureza e uso. As etapas 
da produção audiovisual são assim denominadas: sinopse, argumento, 
roteiro literário e técnico; realização; montagem, exibição e distribuição.

A sinopse4 é o resumo da obra num texto curto, contendo a descri-
ção do filme, incluindo os personagens, ações e breves caracterizações 
da trama. O argumento é um documento que aprofunda as questões 
apresentadas na sinopse, apresentando mais detalhes daquilo que será 
abordado. É quem subsidia a elaboração do roteiro literário (master 
scene). No caso do documentário, ele é resultado de intenso trabalho 
de pesquisa e coleta de dados em distintas fontes (Comparato, 2009).

Finalizado o argumento, começa o trabalho do roteiro, definindo 
as cenas e sequências da obra, descrevendo, em ordem, as ações e os 
diálogos – e outros sons, e define os ambientes onde isto acontece. O 
roteiro será, a partir de agora, o principal documento de toda a produção. 
É o documento que contém todo o processo criativo do autor/diretor.

As fases que seguem são consequências. Os mapas de produção, 
as agendas das atividades de campo e outras atividades particulares 
de uma produção audiovisual, comum a todos os gêneros e estilos 
audiovisuais, tem como base o roteiro literário (master scene). E aqui 
se encontra a pergunta central deste texto: até que ponto a liberdade 
criativa para apresentar um acontecimento histórico interfere (ou não) 
na veracidade do produto?

4. Alguns manuais indicam que a sinopse é semelhante à story line. Outros informam 
que ela é mais detalhada que a linha da história. Aqui, assumimos a sinopse como 
o resumo completo da obra. 
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Criar um roteiro dispara uma série de ações ao roteirista. Quando se 
trata de um documentário, agrega a responsabilidade do roteirista em 
manter-se fiel ao acontecimento no qual trabalha e que não é um fato 
qualquer: se trata de um episódio que marcou o cotidiano de alguma 
comunidade. Um evento que foi observado por muitas pessoas e que 
gerou consequências – boas ou más – a várias pessoas. É um roteiro que, 
obrigatoriamente, depende de uma pesquisa submetida às premissas da 
investigação científica e de uma intensa busca de dados em fontes de 
distintas origens: jornais, noticiários de rádio e TV, testemunhos daqueles 
que protagonizaram o fenômeno, entre outras. A priori, por se tratar de 
um documentário, é um roteiro que deve seguir uma cronologia, uma 
ordem natural, a priori, sem muita abertura para a liberdade criativa.

Esta dependência da cronologia para criar a narrativa, conforme 
os parâmetros dos princípios da produção de obras para o ensino de 
História, foi bastante rigorosa, dependendo de inúmeras autenticações. 
Porém, a partir do movimento dos Annales (Prost, 2012), as regras para 
o reconhecimento dos relatos de episódios históricos valiosos já não são 
tão rígidas e permitem pequenos voos criativos da imaginação – sem 
abusos. “Neste aspecto, o historiador encontra a própria expressão de 
seu trabalho cotidiano, a formulação de uma experiência” que, para ele, 
manifesta o valor da disciplina” (Prost, 2012, p. 137).

Tem maneiras e maneiras de abrir as portas para permitir a criativi-
dade numa obra documental. Como escreve Lucien Febvre:

quero dizer com toda franqueza: para fazer história, voltem as costas 
resolutamente ao passado e, antes de mais nada, vivam plenamente 
a vida. Misturem-se à vida. À vida intelectual, sem dúvida, com 
toda a sua diversidade. […] Vivam também a vida prática. Não se 
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contentem em olhar da praia, preguiçosamente, o que se passa no 
mar agitado […] arregacem as mangas […]  e ajudem os marujos 
em sua tarefa. (Febvre, 1989, p. 52)

E também recordar Eduardo Coutinho, criativo produtor de obras 
audiovisuais com caráter documental e pesquisador do cinema etnográ-
fico, quando fala que as pessoas têm que estar livres para contar as suas 
experiências, cabendo ao diretor documentarista a missão de ser o ponto 
de partida e de chegada desta contação de história (Canal Brasil, 2015).

4. Experimentar: Dois Exemplos

O primeiro foi desenvolvido no curso de Mestrado do PPG de História 
da Universidade de Caxias do Sul (UCS). É um programa da categoria 
Profissional que prevê a elaboração de um produto final com foco no 
ensino de História. A escolha pela produção de um vídeo historiográfico 
pautou-se nas recentes discussões acerca das novas possibilidades de 
narrativa da História. O texto escrito já não é mais o único suporte para 
a escrita historiográfica. Barros (2013) questiona sobre a possibilidade 
de o historiador se apropriar de outros modos de apresentação para suas 
pesquisas, além da forma textual convencional, inspirado nos Analles.

Ele indica possibilidades como a da “Visualidade - incluindo a fo-
tografia e o cinema - a Materialidade, convocando uma maior parceria 
entre historiadores, museólogos, arquitetos, ou ainda a Virtualidade, 
chamando mais intensamente à História os recursos da Informática”. 
(Barros, 2013, p. 72). Defende que o visual pode passar do status de 
apenas fonte ou objeto de pesquisa, para se transformar em meio de 
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expressão dos resultados, um recurso para a produção e disseminação 
do discurso historiográfico.

Nesse sentido, o audiovisual ganha força como um dos suportes 
para estas novas narrativas: a videografia. Esta escrita se dá, conforme 
Mauad e Knauss (2006) de forma triangular, estando o historiador na 
função de mediador entre as fontes (ou os próprios sujeitos da História) 
e o seu público5.

Nesse caso, seguindo as afirmações de Mauad e Knauss (2006), o 
documentário utilizou imagens (fotografias) de algumas fontes ana-
lisadas no decorrer da pesquisa, como documentos pessoais, jornais, 
documentação produzida pelos órgãos de repressão e processos judiciais. 
Os historiadores citados explicam que a utilização deste tipo de imagem 
permite aos espectadores “um reconhecimento maior da época e do 
contexto analisado” e faz com que “o público passe a conhecer acervos 
que não seriam facilmente vistos, provocando a reflexão sobre a inter-
pretação que está sendo oferecida”6. (Mauad & Knauss, 2006, p. 150).

Os autores alertam também para a importância das entrevistas gra-
vadas em vídeo, uma vez que elas permitem a leitura da linguagem 
corporal, que evidencia a subjetividade e a carga emotiva envoltas nas 
experiências de cada sujeito histórico. Um texto historiográfico escrito 
normalmente não possui condições de captar as emoções, inquietações, 
resistências, surpresas, que se perdem na rigidez das palavras. Mauad 

5. No caso dos vídeos produzidos nesta pesquisa, são utilizadas fontes de diversas 
naturezas, de diferentes períodos históricos, possibilitando uma construção 
interdiscursiva.

6. Considerando que a produção destes vídeos tem foco no ensino de História em 
nível superior, essa possibilidade de problematização e crítica das fontes torna-se 
ainda mais pertinente.
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e Knauss, Eduardo Coutinho7 (como citado em Ohata, 2013, p. 19) 
dizem que “as palavras escondem segredos e armadilhas que implicam 
hesitações, silêncios, tropeços, ritmos, inflexões, retomadas diferencia-
das dos discursos. E gestos, franzir os lábios, de sobrancelhas, olhares, 
respirações, mexer de ombros, etc”.

Nesse contexto, a escolha da videografia também demandou uma 
reflexão sobre suas diferenças em relação ao documentário. Algumas 
peculiaridades de ordem metodológica e mesmo de objetivo final dis-
tinguem estes dois tipos de produção audiovisual. Mager (2013) explica 
que a videografia se diferencia do documentário na medida em que ela 
apresenta preocupação didática, com vistas ao seu uso no ensino.

O filme não é o único objetivo, mas normalmente é resultado de 
uma pesquisa acadêmica com problematizações e objetivos delimitados. 
Em contraponto, o documentário não possui o caráter pedagógico, bem 
como não prevê o arquivamento das fontes (entrevistas audiovisuais) 
integralmente, para posterior consulta de pesquisadores interessados. 
Já no caso da videografia, o armazenamento das fontes para possíveis 
futuras consultas é uma preocupação e uma realidade.

Pelo fato de o objetivo da videografia aqui realizada ser o ensino de 
História em nível superior, o fácil acesso a esse material é uma obri-
gação. Assim, optou-se por criar um canal no Youtube para garantir a 
divulgação e o acesso amplo dos vídeos.

Para a elaboração do vídeo, foram utilizadas entrevistas em áudio de 
João Ruaro, e em vídeo de sua irmã, Zélia, e de seus companheiros de 

7. Ohata (2013) transcreve em seu livro uma carta-depoimento de Eduardo Coutinho 
endereçada a Paulo Paranaguá.
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militância, Paulo de Tarso Carneiro, Mário Luís Benetti e José Carlos 
Monteiro8.

A produção teve início pela escrita de um roteiro com os recortes das 
entrevistas, tecendo um esboço incipiente da narrativa videográfica, tendo 
a preocupação de criar uma narrativa que garantisse a compreensão do 
vídeo mesmo sem o suporte do texto maior (a dissertação de Mestrado).

Feito o roteiro, o segundo passo foi o início da edição dos vídeos. A 
escolha das imagens estáticas foi motivo de preocupações. O acervo de 
fotografias que havia sido montado e digitalizações de documentos não 
era muito vasto. Para resolver o problema, foram buscadas na internet 
imagens referentes aos contextos retratados nos vídeos. As principais 
fontes foram o Memorial da Democracia (www.memorialdademocracia.
com.br) para a busca de imagens que ilustrassem a ditadura civil-militar 
brasileira, e o Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias do 
Sul (para imagens de Caxias do Sul e do próprio Ruaro durante o período 
trabalhado nos vídeos, uma vez que Ruaro foi vereador em Caxias do 
Sul de 1983 a 1988) (http://liquid.camaracaxias.rs.gov.br/portalliquid/). 

8. A entrevista de Ruaro foi gravada no Arquivo Histórico Municipal João Spadari 
Adami, em 2004, somente em áudio. Os arquivos digitais com o áudio da entrevista 
foram cedidos pela equipe do Arquivo, sendo de fundamental importância para 
a produção do vídeo. Via de regra, o Arquivo disponibiliza apenas a transcrição 
das entrevistas para pesquisadores. A riqueza de ter a fala de Ruaro em vários 
trechos do vídeo contribuiu sobremaneira para a narrativa. As demais entrevistas 
foram gravadas com uma câmera fotográfica da marca Nikon, modelo D3100, sem 
utilização de microfone auxiliar, em 2016 e 2017. Também não foram utilizados 
equipamentos auxiliares para iluminação ou qualquer outra ferramenta. A câmera 
oferecia uma limitação técnica: o limite de gravação de cada vídeo era de dez 
minutos. Assim, a cada intervalo de dez minutos era preciso pausar e iniciar 
uma nova gravação. Ocorreram alguns lapsos em que se perderam informações 
durante esses intervalos. Apesar de tudo, a produção da pesquisa e da videografia 
não foi inviabilizada. Além disso, imagens de outras fontes utilizadas para a 
pesquisa também foram incluídas, como jornais, processos judiciais, fotografias 
e documentos pessoais.
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Além disso, algumas imagens foram coletadas no Arquivo Histórico 
Municipal João Spadari Adami.

Os recortes das entrevistas, em certa medida foram limitados por 
questões técnicas. A entrevista de Ruaro é permeada por interferências 
sonoras de uma emissora local de rádio. Alguns trechos chegam a ser 
inaudíveis. Esta interferência motivou a inclusão de legendas em todas as 
falas de Ruaro, para facilitar a compreensão. Já as entrevistas gravadas 
em vídeo para a pesquisa também tiveram algumas limitações, como 
interferência de ruídos alheios às entrevistas, situações de forte emoção 
dos entrevistados e interrupção da entrevista por terceiros. Coutinho 
(2012) trata essas situações como “a verdade da filmagem”, e defende que 
ela se trata de um método de gravação, um estilo. Entretanto, optou-se 
por deixar os vídeos o mais isentos possível deste tipo de intervenção.

Todos os trechos das entrevistas gravadas em vídeo foram incluídos 
nesta produção videográfica com filtro preto e branco na imagem. A 
motivação para esta edição foi uma negociação feita após uma entrevis-
ta, em que a pessoa entrevistada não se sentiu à vontade para mostrar 
sua imagem crua, natural. Assim, optou-se pelo filtro preto e branco 
para todas as entrevistas, como forma de padronização. Além disso, 
mantendo somente as fotografias coloridas, pensou-se em dar ênfase 
aos áudios das falas de Ruaro.

A obra, que foi denominada Meu nome é João, João Ruaro Filho, 
tem 38min05s, dividida em oito episódios9 (capítulos), cada um com 
duração entre dois e cinco minutos. Este fracionamento da história do 

9. Os epísódios são: (1) Meu nome é João. João Ruaro Filho; (2) O irmão, o amigo, 
o camarada; (3) O militante; (4) VAR Palmares; (5) A prisão; (6) A tortura; (7) 
Uma família comunista; (8) 40 anos depois. (Profa Denise Ruaro Radaelli, s.d.)
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personagem é proposital: o documentário foi pensado para ser objeto 
de aprendizagem na didática do ensino de História brasileira contem-
porânea, em nível superior. Por isso, na descrição da obra – e de cada 
episódio – encontram-se orientações para seu uso na ação didática.

4.1 Cine Ópera: Memória e Identidade

O documentário Cine Ópera: memória e identidade (Cabral, Dallas 
& Casagrande, 2015), o segundo exemplo, conta a história de um dos 
principais espaços de exibição da produção audiovisual em Caxias do 
Sul, na Serra Gaúcha, no início do século XX. É uma obra que não foi 
elaborada para ser um objeto de aprendizagem de nenhuma disciplina 
e, sim, para ser ofertado como produto audiovisual (documentário), nas 
diversas telas. O cinema, considerado um símbolo cultural caxiense 
(quando foi fundado, em 1921, chamava-se Theatro Apollo), tem sua 
história contada cronologicamente desde sua construção até a destruição 
em 1994. O documentário foi lançado em 2015, nas tradicionais telas 
grandes e, aproveitando a tecnologia digital, em rede social.

A produção é dividida em atos, fazendo alusão a uma ópera: com 
prólogo, capítulos e epílogo, totalizando nove partes. Ela pode ser aces-
sada na página do documentário, no Facebook (https://www.facebook.
com/doccineopera/), desenvolvida para tal. A história é conduzida pelo 
personagem fictício Massimo Menarosto (interpretado por Luciano 
Balen), que é apresentado como vice-cônsul da Itália em Caxias do 
Sul. A figura representa o caxiense de forma caricata.  Em uma etapa 
de pré-análise da produção, é possível identificar que o desenrolar dos 
acontecimentos que envolvem o Cine Ópera é apresentado por meio de 
uma série de cenas selecionadas de diversos filmes exibidos no local. 
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As legendas foram substituídas/subvertidas para dar sentido ao que se 
propõe contar no documentário.

O filme tem início com uma cena onde as falas de Sir Arthur Conan 
Doyle10 (autor das histórias do detetive Sherlock Holmes) são subverti-
das, em formato de legenda em português. Doyle é apresentado como 
João Spadari Adami, um historiador caxiense, que dá um depoimento 
acerca da importância do Cine Ópera na cultura da cidade. Ainda no 
início, é contextualizado o momento histórico da região, no qual a em-
presa Frederico Bergmann & Cia conseguiu a isenção de impostos, por 
5 anos, em troca da construção do prédio que abrigou o então Theatro 
Apollo, demonstrando a relação da cidade com a cultura local no início 
do século XX. Em 1927, um incêndio consumiu o Theatro, construído 
com madeira. Onze meses depois ele foi reinaugurado e vendido, ga-
nhando outro nome.

A mudança de nome foi motivada pela necessidade de atrair mais 
público. O então Theatro Apollo passou a ser o Cine Theatro Ópera, 
num relevante movimento de atualização do próprio negócio: o cinema 
era a arte do momento. Nessa nova proposta, o local passou a receber 
programas de auditório e de rádio, espetáculos cênicos e filmes. Foi o 
período considerado o apogeu, visto que diversos artistas de renome 
nacional se apresentaram lá. Esse período histórico é apresentado na 
segunda parte, nomeada Ato I - Cine Teatro Ópera.

A partir de então, a produção relata fatos ocorridos na década de 
1990, quando uma polêmica envolvendo o Cine Ópera surge na cida-
de. No Ato II - O Pedido de Demolição, composto de entrevistas, há o 

10. Trecho do filme Sherlock Holmes Spirituality, de 1938.
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relato da relação de amor e ódio da família Muratore, proprietária do 
local, para com o patrimônio histórico da cidade. Uma das herdeiras, 
Gilse Muratore, administradora do espólio, fala que ela não dispunha de 
recursos para manter o Cine Ópera em operação e a proprietária entra 
com um pedido de demolição, negado.

Diante desta situação de abandono anunciado, foi criado um conselho 
e uma fundação para a discutir o processo de tombamento e preservação 
do local. Um ano depois, apesar das diversas articulações em favor 
do tombamento, a demolição foi aprovada. Nesse momento do filme 
é levantada a discussão sobre a preservação e revitalização de locais 
históricos, como o prédio que abrigava o Cine Ópera. Para encerrar o 
Ato II, houve a intervenção do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) embargando a demolição.

No Ato III - Os Abraços, a produção situa o espectador na época 
em que parte da sociedade de Caxias do Sul se reuniu para repudiar 
as decisões em favor da destruição do Cine Teatro Ópera e manifestar 
apoio ao tombamento do local. Na ocasião, cerca de duas mil pessoas 
se reuniram em frente ao prédio com o intuito de “abraçar” coletiva-
mente. Naquela época, estudantes da Universidade de Caxias do Sul 
produziram um vídeo para ajudar no movimento contra a demolição.

Integrantes do conselho e da fundação pró-Ópera, organizações 
profissionais e sindicais da cidade, entre outros locais, se reuniram com 
o então prefeito, Mário Vanin, para exigir que ações fossem tomadas 
em relação ao caso. Ainda em 1991, foi levantada a possibilidade da 
Universidade de Caxias do Sul assumir a gestão do Cine Ópera caso 
o local fosse adquirido pela prefeitura de Caxias do Sul. Mesmo pre-
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cisando de restauros, foram feitas vistorias nas quais concluíram que a 
estrutura estava em bom estado.

Ato IV - A Demolição Interna, revela a crítica à comissão criada 
para avaliar o pedido de tombamento do prédio, que se mostra favorável 
e orienta que o poder público compre o local. Porém, a comissão não 
esclarece a família sobre o processo, que continuava funcionando como 
sala de cinema. Cerca de um mês depois, a proprietária programou uma 
última sessão (a exibição do filme Drácula de Bram Stocker, em 4 de 
janeiro de 1993) e, entendendo que iria ser prejudicada se o prédio fosse 
tombado, adotou outros procedimentos. Em abril de 1993, a jornalista 
Ivanete Marzzaro revelou, em matéria publicada no principal jornal da 
cidade, que parte interior do Ópera estava totalmente destruída.

A sociedade caxiense, liderada pelos integrantes do conselho e da 
fundação pró-Ópera, aprofundaram as críticas pela demora da tramitação 
do processo. Ainda mais agora, conforme revela o Ato V - Síndrome 
de Pilatos: mesmo com a situação chegando a um ponto de máxima 
urgência no processo de tombamento, o prefeito decidiu que não faria 
nada para acelerar o trâmite. A troca de prefeito aconteceu em seguida 
e o poder municipal continuava a não querer assumir a responsabilidade 
de manter o Ópera.

Em 16 de abril, após quase dez anos de luta, todos membros do 
conselho criado se demitem, e contrariando a expectativa, a sociedade 
ficou calada diante disso. O desgaste de todas partes era perceptível. A 
pressão para a UCS assumir o local ainda era grande e a participação 
dela era fundamental no processo de tombamento. 

A família dona do prédio foi muito paciente em relação a demora e 
falta de decisões por parte do governo. É compreensível o interesse e 
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necessidade de passar o lugar adiante, para quem poderia ter cuidado 
e o preservado.

Os entrevistados, prevendo um final infeliz, encerram este ato anun-
ciando o próximo - Ato VI - O processo de tombamento - aumentando 
o grau da crítica aos envolvidos. Chega a tal ponto que falam do de-
sinteresse total da sociedade caxiense pela preservação do Cine Ópera, 
enquanto o parecer positivo ao tombamento é divulgado, e a estrutura 
ainda está conservada, precisando apenas de uma reforma da estrutura 
interna. É o tempo no qual os shoppings começam a chegar na cidade, 
levantando o (debate sobre a necessidade de troca dos prédios antigos 
por espaços novos e modernos para abrigá-los. 

E aproveitando a demissão em massa dos membros do conselho, a 
prefeitura nomeou seus representantes para compor a equipe que de-
cidiria sobre o tombamento do prédio. Como todos participantes dela 
eram ligados ao prefeito e ocupavam cargos na administração pública, 
apenas dois votos foram favoráveis à preservação. Diante disso a pro-
prietária entra novamente com um pedido de demolição e dessa vez 
ele é concedido.

Em 24 dezembro de 1994, o Ato VII - O Incêndio, relata o fim 
trágico do prédio: as chamas consumiram completamente a estrutura 
do Cine Ópera. Uns disseram que foi um curto circuito, outros rela-
tam que viram gente saindo de lá. Os entrevistados comentam que na 
época, mesmo que de certa forma todos já esperavam o fim do lugar, 
a tragédia pegou todos de surpresa. Falam também sobre a data muito 
propícia, quando a maioria das pessoas estavam viajando, festejando 
as festas de fim de ano.
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No lugar do Ópera foi construída uma garagem, com o mesmo nome 
e mesmo logo. Um dos entrevistados comenta sobre a diferença entre 
as gerações, na primeira vez que o local pegou fogo, a comunidade se 
reuniu e o colocou novamente de pé, na segunda vez ninguém falou 
sobre restaurá-lo. Na parte final (o Epílogo da(o) Ópera), a persona-
gem Massimo Menarosto vai até a garagem Ópera e mostra todos os 
andares e como ela é por dentro. O inquérito sobre o incêndio sumiu e 
a polícia afirma não saber onde ele está. Depois disso, 37 bens foram 
tombados na cidade.

5 Considerações Finais

Este texto propõe refletir sobre o documentário, suas transformações 
e os limites da liberdade criativa dos roteiristas, tanto na linguagem 
quanto nos processos de produção nas últimas décadas. Percebe-se 
que o gênero audiovisual sobrevive, ganhando relevantes incentivos 
das novas tecnologias para produções com novos formatos. E o que 
mais chamou a atenção foi o segundo exemplo – Cine Ópera… - o qual 
aplica a liberdade criativa em seu roteiro, sem, entretanto, abandonar 
a cronologia do fato narrado. 

A produção usa - e subverte - trechos de filmes clássicos da ficção 
audiovisual para contar a história de uma sala de cinema. Os trechos 
usados e subvertidos com legendas trocadas foram:  The Lost World 
(1925), Tarzán (1932), I’am a fugitive (1932), Flash Gordon (1936), 
II Trovatore (1937), The Spiders’s (1938), Sherlock Holmes Spirituality 
(1938), The Legendary Champions (1939), Incendio ciudad de Colón 
(1940), Winners of the West (1940), II Barbiere di Siviglia (1940), Wheres 
Thet Fire (1940), Green Hornet (1940), Sky Raiders (1941), Southerm 



426

Brazil (1942), Orchestra Wives (1942), Spy Smasher (1942), Dead of 
Night (1943), The Phantom (1943), Campanha Jânio Quadros (1969) 
e Último Repórter Esso (1970).

Trata-se de uma linha tênue quando se refere a documentário, o que 
chama a responsabilidade em manter-se na rota da veracidade dos fatos. 
Especialmente quando se usa da criatividade e inovação para apresentar 
uma história na busca de atrair o público. 

A narrativa utiliza cenas dos filmes clássicos exibidos no próprio 
Cine Ópera, criando um mosaico de imagens. As legendas alteradas 
para dar sentido ao enredo experimentam uma possibilidade estética 
contemporânea. Transformam os personagens dos filmes em narrado-
res do documentário, fazendo-os ficar bem próximos à legitimidade 
e veracidade do conteúdo no contexto de documentário. Isso é ques-
tionável? Com certeza, porém, está dentro da proposta levantada por 
Nichols (2016) ao indicar que o documentarista é a quem cabe respeitar 
o tempo histórico.

Por fim, sendo o Cine Ópera um produto contemporâneo, a formata-
ção da obra, alinhada com a divisão em atos, e à a forma de distribuição 
- nas redes sociais - provoca novas reflexões sobre as características e 
limites do documentário.

Já em Meu nome é João. João Ruaro Filho, o primeiro exemplo, a 
liberdade criativa foi aplicada como alternativa para superar obstáculos 
técnicos e operacionais de aproveitamento das fontes pesquisadas e das 
imagens conseguidas. Ela também surgiu como opção para adequar o 
uso da obra no ensino superior de História. As alterações e interven-
ções autorais feitas nos documentos respeitaram as regras da pesquisa 
científica e da manutenção da veracidade.
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La Educación a Distancia en el Ecosistema 
Mediático: Caso de Estudio la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED Costa Rica)

Ricardo Osorno-Fallas1

La Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) se creó 
mediante la Ley 6044, “Ley de creación de la UNED”, publicada en 
“La Gaceta” No. 50 del 12 de marzo de 1977 como una institución de 
educación superior especializada en enseñanza a través de los medios 
de comunicación social.

Nació como respuesta, al aumento en la demanda de educación su-
perior en el país y a la necesidad de democratizar la educación superior. 
Su modelo se basa en el de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de España y la Open University de Gran Bretaña.

Según su la ley de creación tiemen los siguientes objetivos: 

• Fortalecer los valores en que está fundado el Estado costa-
rricense.

• Proporcionar educación superior mediante la utilización de 
técnicas de comunicación social.

1. Licenciado en Publicidad, comunicador académico e investigador en la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED Costa Rica). 

 Estudiante de la Maestría en Comunicación Digital Interactiva a distancia en la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

 E-mail: rosorno@uned.ac.cr
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• Incorporar a la educación superior, con métodos idóneos 
y flexibles, a quienes no hubieren podido incorporarse al 
sistema formal universitario.

• Contribuir a la investigación científica para el progreso 
cultural, económico y social del país.

• Proporcionar instrumentos adecuados para el perfecciona-
miento y formación permanente de todos los habitantes.

• Servir de vehículo para la difusión de la cultura.

• Concertar acuerdos con las otras universidades estatales para 
la realización de actividades educativas y culturales, propias 
de ellas o de interés común.

• Contribuir a la educación no universitaria de adultos, es-
tableciendo sistemas de cooperación y coordinación con 
instituciones especializadas, estatales o internacionales que 
hayan celebrado convenios con el Estado costarricense.

• Fomentar el espíritu científico, artístico, cultural y cívico 
del pueblo costarricense. (La Gaceta, 1977)

La educación a distancia se enmarca en lo que algunos especialistas 
han llamado la Revolución Copérnica, que consiste en que el centro de 
atención son los estudiantes y no los educadores.

La Revolución Copérnica es una transferencia del centro de gravedad 
del pensanmiento e investigación educativos, partir de funcioes y 
actividades de los maestros – mentaliada centrada en el maestro – 
hacia el compartamientos de aprendizajes de los es estudiantes; es 
decir un efoque centrado en el alumno. (Ramírez, 1987)

La Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) desde su 
creación a la actualidad ha utilizado las unidades escritas es decir los 
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libros y los medios comunicación (radio y televisión) para sus procesos 
de aprendizaje y ha ido evoluciando hasta el desarrollo nuevas plata-
formas centradas en el uso del télefeno móvil con recursos didácticos 
fléxibles y accesibles que contribuyan a facilitar y fortalecer la educación 
superior a distancia.

Este artículo tiene como objetivo describir y analizar la evolución 
del ecosistema mediático en la ensañanza superior a distancia en la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica), además de plantear 
los nuevos retos a los que se enfrenta la universidad con el objetivo de 
lograr una educación más flexible para los estudiantes apoyada con el 
uso de los nuevos medios.

1 Marco Teórico-Fundamentación

1.1 Definiendo Educación a Distancia

Durante las últimas décadas el concepto de educación a distancia 
ha venido evolucionando paulatinamente.

Figura1. Nube de palabras. Respuestas a la pregunta ¿Qué es educación a distancia? 
de personas usuarias de Facebook (www.facebook.com/guanaosorno).
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Holmberg (1977, como citado en García-Aretio, 1987, p. 2) la define 
mediante las siguientes características: 

• Se basa en comunicación no directa

• Se basa en cursos pre producidos, auto instructivos

• Se organiza la comunicación de ida y vuelta por medio de 
la palabra escrita

• Se tiene en cuenta el estudio individual

• Se estructura para llegar a grandes masas

• Se prepara los programas utilizando los métodos de trabajos 
industrial

• Se considera que está organizado como una forma mediati-
zada de conversación didáctica guiada

Por otro lado, Keegan (1980, como citado en García-Aretio, 1987, 
p. 3), destaca estas para identificar los estudios a distancia:

• La separación del profesor y el alumno

• La influencia de una organización educacional que la dis-
tingue del estudio privado

• El uso de medios técnicos usualmente impresos

• La previsión de una comunicación bidireccional

• La enseñanza individualizada con encuentros ocasionales

• La división del trabajo en: mecanización, automatización, 
control, etc

• El aprendizaje es autónomo, independiente y privado
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Y por último Barrantes-Echeverría (1998) destaca que la educación 
a distancia se caracteriza por:

• Separación profesor-alumno

• Utilización sistemática de medios y recursos técnicos

• Aprendizaje individual

• Apoyo de organización tutorial

• Comunicación bidireccional

La definición más completa y que el autor ha ido adaptando es la 
de Lorenzo García 

La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 
bidireccional (multidireccional), que puede ser masivo, basado en 
la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el poyo 
de una organización y tutoría que, separados físicamente de los 
estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente (coo-
perativo). (García-Aretio, 2001)

Los conceptos antes expuestos se plantean de una manera crono-
lógica en el tiempo, hay que destacar que la educación a distancia ha 
ido evolucionando conforme los medios de comunicación se van desa-
rrollando, esto permite dividir en las siguientes generaciones o etapas:
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Figura 2. Etapas de la educación a distancia. (Basado en García-Aretio, 2001).

De la aldea global a la ecología de los medios. La aldea global, es 
una metafora que planteó Marshall McLuhan en el 1960, marcando un 
precedente, de ecología de la comunicación, especialmente si se toma 
en cuenta que se publica muchas antes de la aparación de internet. Esta 
teoría plantea que los medios de comunicación (radio, cine y televi-
sión) tienen las siguientes características: envolventes, simultaneos, 
inmediatos, permiten el cruce de tiempos y espacios, esto hace que se 
conviertan en elementos distantes de espacio-temporalmente, el aquí y 
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el ahora de las personas. Además hace suponer, la desaparición de las 
distancias físicas para generar conocimientos.

Por otro lado la ecología de lo medios plantea una teoría que va 
más allá de le modelo clásico de comunicación que por muchos años 
analizaba la interacción entre emisor-canal- mensaje-recptor; planteando 
un analisis donde el entorno comunicativo y quienes se comunican son 
una simbosis en constante interacción. Esto porque el modelo tradicional 
de la comunicación, coloca a las personas como el principio y el fin, 
sin tomar en cuenta el ecosistema comunicativo actual en una era la 
comunicación digital e interactiva, donde el proceso comunicativo esta 
mediado por dispositivos electrónicos e inteligencia artificial.

La ecología de la comunicación es la ciencia de las relaciones e inte-
racciones que existen entre las diferentes especies de actividades de 
comunicación dentro de un sistema social disperso en un territorio. 
Es una ciencia estadística de los medios de comunicación, de los 
mensajes que transportan, de las relaciones entre ellos y con los 
públicos y la sociedad, y cómo son utilizados unos más que otros en 
un momento dado, tanto por las agencias como por los individuos, 
e incluso en síntesis, cómo unos predominan sobre otros alterando 
así los valores de un campo que es, por naturaleza, evolutivo y 
cambiante. (Costa, 2011)

Esta metáfora tiene dos interpretaciones la primera los medios como 
ambientes y la segundo los medios como especies.

Scolari plantea que los medios como ambiente son 

...Las tecnologías —en este caso, las tecnologías de la comunicación, 
desde la escritura hasta los medios digitales— generan ambientes 
que afectan a los sujetos que las utilizan. Esta interpretación de la 
metáfora ecológica podría definirse como la dimensión ambiental de 
la ecología mediática... En esta interpretación los medios crean un 
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ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición. 
(Scolari, 2015)

Por otro lado, en cuanto a los medios como especies el autor lo 
explica de la siguiente manera:

Esta interpretación se puede identificar en las tétradas de McLuhan 
y en muchos pasajes de sus libros, especialmente Understanding 
Media. Según McLuhan “los medios interactúan entre sí. La radio 
cambió la forma de las noticias tanto como alteró la imagen en 
las películas sonoras. La televisión causó cambios drásticos en la 
programación de la radio” (1964, p.78)... Esta interpretación de la 
metáfora ecológica podría definirse como la dimensión intermedial 
de ecología de los medios. En esta interpretación, los medios de co-
municación son como “especies” que viven en el mismo ecosistema 
y establecen relaciones entre sí. (Scolari, 2015)

2 Análisis

Para iniciar este analísis citó a Neil Postman (1998): “Un nuevo 
medio no agrega algo; lo cambia todo”. Es decir que el surgimiento de 
un nuevo medio no desplaza o destruye otro, sino lo que provoca es que 
se dinamice y transforme por ejemplo que los podcast vayan a sustituir 
la radio o que un libro electrónico no va quitar el libro impreso, esto por 
al surgir un nuevo medio se da por complementación o modificación, 
donde no solo las personas interactúan a través de los medios, sino que 
interactúan con medios que al mismo tiempo están interactuando entre sí.

La educación a distancia por su dinámica donde no existe una re-
lación directa docente-estudiante, utiliza los medios de comunicación 
existentes para establecer esa relación ya sea mediante los libros de 
textos o unidades didácticas así como los materiales audiovisuales.
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La Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) inicia sus 
funciones en el año 1977, por lo que ingresa a la segunda etapa en la 
que se ha se divido la educación a distancia.

Esos primeros años de la Univesidad Estatal a Distancia (UNED 
Costa Rica) se caracterizaron por la utlización de los textos o unidades 
didácticas carecterística de la primera etapa de la educación a distancia, 
pero con el apoyo de materiales audiovisuales que se transmitian a través 
de televisión y radio; en esta época las tutorías se difundian mediante 
el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

En 1998 la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) 
crea el Programa de Producción Multimedial (PEM) y es partir del a 
2000 que se inicia el de investigar y desarrollar aplicaciones digitales 
multimedia para el apoyo de los procesos de aprendizaje a distancia de 
la universidad; en sus inicios se dearrollaron CD-Rom con el multime-
dia que era un apoyo al estudiante actualemnte los desarrollos son para 
internet o aplicaciones móviles.

Actualmente la Universidad Estatal a Distancia (UNED de Costa 
Rica) se encuentra en la etapa cuarta de la educación por el desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías de Comunicación (NTIC) especialmente la 
evolución de la tecnologías móviles, que han ocasionado que los dis-
positivos electróniocos móviles especialmente los teléfonos celulares 
sean como una extensión de nosotros.

Marshall McLuhan planteó lo siguiente: 

Situando nuestros cuerpos físicos en el centro de nuestros sistemas 
nerviosos ampliados con la ayuda de los medios electrónicos, ini-
ciamos una dinámica por la cual todas las categorías anteriores, que 



439

son meras extensiones de nuestro cuerpo, incluidas las ciudades, 
podrán traducirse en sistemas de información. (McLuhan, 1964)

Para las personas el uso de los dispositivos móviles se ha convertido 
en una necesidad, porque por medio es de estos se puede mantener el 
contacto con familiares, amigos o compañeros de trabajo o estudio en 
todo momento, sin embargo la importancia de los móviles no se limita 
a hacer o recibir llamadas o mensajes de textos, porque actualmente los 
usuarios tienen acceso a internet, correo electrónico y redes sociales, 
pueden almacenar archivos o lo utilizan en diferentes aplicaciones, 
como entretenimiento y varios beneficios más.

En Costa Rica según un estudio publicado por la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel) para el 2017 cada costarricense tiene 
un promedio de 1,7 líneas activas y además la penetración de telefonía 
móvil alcanza el 170%, teniendo un gran porcentaje si lo comparamos 
con el de la región. (Agüero, 2017)

Por esta razón los teléfonos inteligentes o como lo usualmente los 
llamamos smartphones han tomado gran importancia como herramienta 
para los procesos educativos formales y no formales.

Tal como lo afirma Jesús Martín Barbero:

La escuela debe interactuar, no tanto con los medios, debe interac-
tuar a través de ellos con los «nuevos campos de experiencia» en 
que hoy se procesan los cambios, es decir, las hibridaciones entre 
ciencia y arte, entre cultura escrita y audiovisual, y la reorganización 
de los saberes en los flujos y redes por los que hoy se moviliza la 
información, el trabajo, la creatividad... (Martín Barbero, 1999)
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En últimos a la Universidad Estatal a Distancia ha desarrollado el 
uso de aplicaciones móviles, Realidad Aumentada y códigos QR como 
medios de educación.

Aprendizaje Móvil en la Universidad Estatal a Distancia

En año 2012 la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica) 
por medio de Programa de Aprendizaje en Línea (PAL, UNED) imple-
mentó el uso de nuevas de tecnologías que le permitió a los estudiantes 
realizar las actividades académicas en línea por medio de una aplicación 
en sus teléfonos inteligentes.

Este proyecto se basó en la plataforma Blackboard Learn, con la 
aplicación móvil los docentes encargados de las diferentes cátedras 
ofrecían sus curso en la modalidad virtual.

Básicamente la aplicación permitía que los estudiantes accediera al 
contenido educativo.

La aplicación que descargaba los estudiantes en sus teléfonos le 
permitía revisar las actividades del cursos, el correo electrónico, las 
comunicaciones e incluso poder subir los trabajos mediante la aplicación.

El objetivo del proyecto fue dar una mayor comodidad a la pobla-
ción estudiantil para tener de primera mano lo que acontecía a nivel 
académico y poder tener una manera más fácil de estudiar.

La implementación del aprendizaje móvil se realizó respaldado el 
perfil digital de los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED Costa Rica) que realizó el Centro de Investigación y Evalua-
ción Institucional (CIEI) (2010), donde apuntó que un 81,7% de los 
estudiantes tenían dispositivos móviles por lo que se hizo necesario 



441

implementar esta nueva manera de enseñar. (Sánchez-Godinez & Zu-
ñiga-Segura, 2010)

Actualmente el grupo de investigación continua trabajando por im-
plementarme otras aplicaciones que fortalezcan la educación superior 
a distancia.

Uso de Realidad Aumentada (RA) en la Universidad Estatal a 
Distancia

La Realidad Aumentada se comenzó a explorar en la Universidad 
Estatal a Distancia en el año 2011 un grupo de investigadores de la Re 
d de investigación propiamente en el Observatorio en Tecnología de 
Educación a Distancia desarrollaron dos elementos en 3D uno consistía 
en esfera es sus elementos para conceptos de matemáticas y el otro el 
Coliseo romano diseñado de acuerdo con la Historia del Arte, este último 
se utilizo en el curso de Estudios Generales que imparte la Escuela de 
Ciencias Sociales Humanidades de la Universidad. (Badilla-Quesada 
& Sandoval-Poveda, 2015)

Este fue el punto de partida para comenzar a desarrollar materiales 
didácticos utilizando elementos de realidad aumentada, con estos los 
estudiantes puede ver contenido adicional, por medido su teléfono 
móvil u otro dispositivo inteligente. Como el caso específico que se 
comenzó a implementar el 2015 para la unidad didáctica de Anatomía 
y Fisiología Humana I donde se incluyeron dos elementos en 3D para 
RA y un video. (Badilla- Quesada & Sandoval-Poveda, 2015).

Este tipo de tecnologías cada vez en más común que sea utilizaba 
en la academia para los procesos de enseñanza.
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Uso de los Códigos QR en la Universidad Estatal a Distancia

El 2013 marca comienzo del uso de códigos QR en unidades di-
dácticas en la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa Rica); 
Animación turística desde un enfoque integral: estrategias aplicables 
a proyectos y actividades turísticas fue la primera unidad didáctica en 
incluir códigos QR como recurso didáctico. Este proyecto piloto fue 
validado con los estudiantes y obtuvo una valoración por lo que a partir 
de allí se comenzó utilizar este recurso en nuevas unidades didácticas. 
(Sandoval-Poveda, 2016)

Dentro de los recursos se les comparten a los estudiantes de la cá-
tedra de Turismo se encuentran programas de radio, específicamente 
entrevistas realizadas a especialistas y transmitidas por Onda UNED, 
las cuales se encuentran en los archivos digitales; videos ubicados en 
YouTube que pertenecen a agencias internacionales, programas de 
televisoras extranjeras y algunos propios que se han ubicado en esa 
plataforma y presentación de sitios web específicos relacionados con 
turismo. (Sandoval-Poveda, 2016)

El uso de códigos QR tuvo tanta repercusión en la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED de Costa Rica) que en el 2017 se lanzó el 
propio generador por medio de aplicación web llamada QR UNED 
(www.uned.cr/qr/) para si tener una mejor retroalimentación de los 
datos que generan estos códigos.

Estos tres casos descritos sobre experiencias educación a distancia 
implementadas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED Costa 
Rica) permite analizar que el uso de los medios comunicación son in-
despendales para una mejor experiencia de estudio a distancia.
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Nos encontramos a la puerta de la quinta etapa de la educación a 
distancia gracias a la Cuarta Revolución y en un corto plazo o ya se 
estará implementando el uso de chatbots, aplicaciones de Inteligencia 
Artifical, biga data, narrativas transmedia, Realidad Virtual y otras 
tecnologías emergentes aportarán una mayor y mejor flexibilidad en el 
aprendizaje a distancia.

3 Conclusiones

A partir de la descripción y analisis realizado, se puede concluir que 
el uso de de los medios de comunicacón son la base de la educación 
a distancia por lo tanto el surgimiento y evolución de nuevos medios 
también transforman el estudio a distancia.

Conforme el ecosistema mediático se dianmiza permite que el estu-
diante a distancias se convierta cada vez más en el centro del aprendizaje 
a distancia a tráves de una comunicación que no es bidireccional y sino 
multidireccional.

En el caso de Universidad Estatatal a Distancia (UNED Costa Rica) 
tiene la capacidad técnica y el capital humano para ir evolucionando y 
adaptandose conforme el ecosistema mediatico va cambiando.

Estamos en la era digital donde el uso internet y la interacción han 
contribuido a que las personas investiguen, produzcan, compartan y 
consuman información constantemente es por esto que para finalizar 
planteo un serie interrogontes para ser respondidas en futuros analísis:

¿Están los docentes y las institutuciones de educación a distancia 
adaptándose al cambio de paradigma ante la manera de consumo de 
información mediante dispositivos móviles?
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¿Qué se necesita para implementar el uso de nuevas tecnologías 
de comunicación conocimiento técnico o disposición de implementar 
y experimentar en el camino?, ¿Cómo potenciar el uso de tecnologías 
inmersivas en los procesos de educación a distancia? Y ¿Cómo articular 
en la Universidad Estatal a Distancia (UNED de Costa Rica) las unida-
des didácticas, los materiales audiovisuales y multimediales? Todo esto 
como respuesta a la emiten quinta etapa de la educación a distancia que 
exige cada vez más calidad y flexibilidad para el estudiante.

Referencias

Agüero, S. (30 de junio de 2017). La República. Obtenido de https://
www.larepublica.net/noticia/cantidad-de-lineas-celulares-supera-
considerablemente-el-numero-de-habitantes-del-pais

Badilla-Quesada, M. & Sandoval-Poveda, A. M. (2015). Realidad 
aumentada como tecnología aplicada a la educación superior: Una 
experiencia en desarrollo. Innovaciones educativas, 17(23), 41-49.

Barrantes-Echeverría, R. (1998). Educación a distancia. San José: 
EUNED.

Costa, J. (2011). Ecología de la comunicación e interacción social. 
Revista Mediterránea de comunicación, 2(1), 203-208. 

García-Aretio, L. (1987). Hacia una definición de Educación a Distancia. 
Boletón Informativo de la Asociación Iberoamericana de Educación 
a Distancia, 4(18).



445

García-Aretio, L. (2001). Educación a distancia. De la teoría a la 
práctica. Madrid: Ariel Educación.

Giraldo-Dávila, A. F., & Maya-Franco, C. M. (2016). Modelos de 
ecología de la comunicación: análisis del ecosistema comunicativo. 
Palabra Clave, 19(3), 746-768.

Ley n. 6044. Ley de creación de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) de Costa Rica. Publicada en La Gaceta nº 50. de 12 de 
marzo de 1977. Costa Rica.

Martín Barbero, J. (1999). La educación en el ecosistema comunicativo. 
Comunicar, VII(13), 13 21.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. 
Cadana: McGraw-Hill.

Ramírez, C. (1987). Discursos. San José: Editorial UNED.

Sánchez-Godinez, E., & Zuñiga-Segura, L. (2010). Perfil digital de los 
y las estudiantes de la UNED [pdf]. Obtenido de https://www.uned.
ac.cr/viplan/images/ciei/PRODUCTOS_CIEI/CIEI-005-2011.pdf 

Sandoval-Poveda, A. M. (2016). Uso de códigos QR en unidades 
didácticas. Revista Posgrado y Sociedad, 14(1), 40-47.

Scolari, C. A. (2015). Introducción. En C. A. Scolari (Ed.), Ecología de 
los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones. Barcelona: 



446

Gedisa. Obtenido de Hipermediaciones: https://hipermediaciones.
com/2015/02/12/ecologia-de-los-medios/



447

O Papel do Mobile Digital na Educação Superior 
– Perspectivas dos Docentes

Luciane de Fátima Giroto Rosa1

Aline Cristina Camargo2

Elaine Regiane Damaceno Ribeiro3

Luciana Batista Galhardo Simon4

Marcello Zanluchi Surano Simon5

O teórico da comunicação Marshall McLuhan, em sua obra clássica 
“Os meios de comunicação como extensões do homem – Understand 
Media” (McLuhan, 1974) indicava, ainda no século passado, que na 
cultura contemporânea o meio teria tamanho apelo diante da audiência 
que seria confundido com o próprio teor da mensagem. Dessa forma, a 
cada novo meio e/ou tecnologia disponibilizado, que não nascem neutros 
no sentido de que são produtos de uma evolução social e representam o 
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anseio de seus criadores, a sociedade passa a lidar com novos padrões 
decorrentes de sua utilização e absorção cultural. 

O autor alerta ainda para o fato de que as inovações tecnológicas 
possibilitam gradualmente um ambiente novo, novos padrões de com-
portamento e consumo e profundas modificações culturais. Atualmente, 
observa-se que a utilização das funcionalidades web, tais como aplica-
tivos e sites, é uma realidade na vida de um grande número de pessoas 
que se conectam diariamente utilizando seus aparelhos portáteis de 
comunicação, tais como smartphones e tablets. Comprar, trabalhar, 
informar-se e estudar, entre outros aspectos da vida cotidiana, ganhou 
um novo sentido na sociedade conectada. 

As mudanças possibilitadas pelo uso de novas tecnologias estão 
reconfigurando profundamente a vida das pessoas e a forma como se 
relacionam. E assim, também acontece com a relação do homem com 
o aprendizado, notadamente o aprendizado formal. Se a prensa de Gu-
temberg permitiu a impressão de livros em larga escala como um novo 
e transformador suporte para a aprendizagem, o uso cada vez maior 
da mobilidade digital e das ferramentas de comunicação online abre 
caminhos para inúmeras possibilidades, que podem ser podem bem 
aproveitadas ou nem tanto.  

A sociedade começa então a encarar um mundo em que o digital e 
o físico se confundem e a inteligência artificial alcança cada vez mais 
tarefas complexas e que, anteriormente, eram executadas apenas por 
seres humanos. O papel da escola, portanto, notadamente no ensino 
superior, seria o de preparar os discentes para atuarem nesse ambiente, 
criando, inclusive, novo sentido para o fazer humano.
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Para esse estudo, decidiu-se investigar alguns dos efeitos dessas 
mudanças, da aldeia global à cultura da mobilidade, especialmente na 
educação de nível superior. Os novos modelos de interação entre as 
pessoas, mediados por tecnologia, provocam também mudanças signifi-
cativas nos processos de ensino e ofertam novas formas de organização 
dos conteúdos, instrumentos avaliativos e acompanhamento da apren-
dizagem. Assim, os docentes, atuantes no ensino superior, muitos dos 
quais, formados pelo modelo tradicional de ensino presencial, se veem 
diante de novos comportamentos do público e de novas ferramentas 
educacionais. 

O objetivo do presente estudo é, portanto, trazer alguns elementos 
para se discutir: quais os desafios que atualmente se apresentam aos 
docentes do ensino superior diante da mobilidade digital? Quais as 
opiniões sobre as vantagens e desvantagens que a mobilidade digital 
pode trazer para um novo modelo de ensino? Que tendências podem 
ser apontadas para o ensino superior em relação à mobilidade digital. 

1 Referencial Teórico

Outro teórico da comunicação, Neil Postman, procurou chamar a 
atenção dos cientistas quanto ao culto desmedido à tecnologia, em sua 
obra “Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia” (Postman, 1994). 
Seu texto representou um alerta para o fato de que, na evolução de uma 
sociedade centrada na técnica para o modelo de “tecnopólio”, ou seja, um 
modelo que é centrado na tecnologia seria imperioso resguardar o sentido 
do ser humano e seu local central na cultura. Ele procura classificar as 
sociedades em três momentos de evolução: ferramentas, tecnocracia e 
tecnopólio, e se vale dessa divisão para uma análise, sobretudo ideoló-
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gica, que passa pelas vantagens de cada nível de desenvolvimento, mas 
alerta, sobretudo, quanto aos possíveis problemas por ele vislumbrados 
em relação ao entusiasmo cético com os avanços tecnológicos.

O fato de a vida das pessoas ser mudada pela tecnologia é encarado 
como algo natural, e que as pessoas devem ser tratadas às vezes como 
se fossem maquinaria é considerado como condição necessária e 
lamentável do desenvolvimento tecnológico. Mas, nas tecnocracias, 
essa condição não é tida como filosofia da cultura. A tecnocracia 
não tem como objetivo um grande reducionismo, no qual a vida 
humana deva encontrar seu sentido na maquinaria e na técnica. O 
tecnopólio tem. (Postman, 1994, p. 61).

Sua obra sinaliza para a forma como o homem contemporâneo deve 
encarar sua relação com as novas formas de apreensão do conhecimen-
to, cabendo preventivamente à sociedade uma postura analítica sobre 
o papel e a relevância das pessoas em todos os novos processos, sob 
pena de se tornar um escravo de suas próprias invenções:

[...] as novas tecnologias mudam aquilo que entendemos como 
“conhecimento” e “verdade”; elas alteram hábitos de pensamento 
profundamente enraizados, que dão a uma cultura seu senso de 
como é o mundo – um senso do que é a ordem natural das coisas, 
do que é sensato, do que é necessário, do que é inevitável, do que 
é real (Postman, 1994, p. 22). 

Observam-se, no entanto, novos avanços na criatividade, domínio 
e formas de compartilhamento de conhecimento a partir do contato do 
homem com a tecnologia, como destaca Requena:

Son un fator principal en el desarrollo de la actual economía glo-
bal y en la producción de cambios rápidos en la sociedad. Em las 
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últimas décadas, las nuevas herramientas de las TIC han cambia-
do fundamentalmente el procedimiento en el cual las personas se 
comunican y realizan negocios. Han provocado transformaciones 
significantes en la industria, agricultura, medicina, administración, 
ingeniería, educación y otras muchas áreas. Los roles más impor-
tantes en la educación han sido la transformación en tres aspectos 
que ha sufrido el proceso de la enseñanza: 1) su naturaleza; 2) el 
lugar y la forma donde se realiza; 3) el papel a desempeñar por los 
estudiantes y los profesores en tal proceso. (Requena, 2008, p. 28)

Ao nos apresentar as nuances das tecnologias do passado e do pre-
sente, McLuhan apontou, com o conjunto de sua obra, que os meios 
de comunicação, notadamente os de massa e a tecnologia influenciam 
profundamente mudanças físicas e mentais no homem e, por conse-
guinte, alteram comportamentos, padrões e a cultura. Se na Primeira 
Revolução Industrial a sociedade contava com um mundo linear, con-
tínuo e mecânico, o novo mundo mostra-se “audiotáctil” e eletrônico 
(McLuhan, 1974).

Uma vez que a sociedade contemporânea apresenta-se cada 
vez mais conectada e a mobilidade digital permite a interação em 
tempo real com pessoas em (quase) todo o mundo, segundo o mesmo 
autor, o homem depara-se com uma característica individualizada, em 
contraponto à antiga sensação de pertencimento à uma civilização ou 
cultura apenas. E para o “homem individual destribalizado, uma nova 
educação se faz necessária” (McLuhan, 1974, p. 9). McLuhan destaca 
ainda que Platão (filósofo grego, que viveu por volta do século IV A.C.), 
construiu um programa de educação para os gregos que já eram alfa-
betizados e se interessavam por seus ensinamentos, baseado em ideias 
e “com o alfabeto fonético, o conhecimento classificado tomou o lugar 



452

do conhecimento operacional de Homero e Hesíodo e da enciclopédia 
tribal. Desde então, a educação por dados classificados tem sido a linha 
programática no Ocidente”. (McLuhan, 1974, p. 9).

Mas, atualmente, em tempos de sociedade eletrônica e conectada, “a 
classificação dos dados cede ao reconhecimento de estruturas e padrões” 
(McLuhan, 1974, p. 9) e o aluno de hoje está crescendo em um ambiente 
eletrônico e disruptivo. E assim, uma vez que os dados se alteram de 
forma veloz, as classificações e categorizações mostram-se obsoletas 
e insuficientes para transmitir aos alunos uma visão de mundo mais 
próxima da realidade atual. A fragmentação, portanto, deve dar lugar 
à complementaridade e à convergência dos assuntos, tarefa que pode 
ser facilitada pela utilização das mídias digitais no ambiente escolar. 

Bates (2016), professor com larga experiência em novas tecnologias 
educacionais, chama a contemporaneidade de “era digital” e a define 
como um momento em que: 

Estamos rodeados, na verdade imersos em tecnologia. [E] além 
disso, a taxa de mudança tecnológica não mostra nenhum sinal de 
abrandamento. A tecnologia está levando a grandes mudanças na 
economia, na nossa forma de comunicarmos e relacionarmos com 
os outros, e cada vez mais na forma como aprendemos. (Bates, 
2016, p. 55).

O mesmo autor também destaca que a maioria das instituições de 
ensino foi pensada e construída para outro momento do desenvolvimento 
humano, seja a era fabril ou a revolução industrial, e assim os atores da 
estrutura educacional se veem diante de novos e complexos desafios. 
Como afirmou McLuhan, o mundo de hoje, “não é um mundo de rodas, 



453

mas de circuitos, não é um mundo de fragmentos, mas de configurações 
e estruturas. O estudante, hoje, vive miticamente e em profundidade” 
(McLuhan, 1974, p. 9).

Todas essas mudanças ao alcançarem a educação, oportunizam 
novas formas compartilhadas de conhecimento, e nos aproximam do 
que previu McLuhan:

Estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do 
homem: a simulação tecnológica da consciência, pela qual o processo 
criativo do conhecimento se estenderá coletiva e corporativamente 
a toda a sociedade humana, tal como já se fez com nossos sentidos 
e nossos nervos através dos diversos meios e veículos. (McLuhan, 
1974, p. 16) 

Uma vez que a humanidade se vale de diferentes ferramentas de 
Tecnologia da Comunicação e Informação (TICs) para as mais variadas 
tarefas, também são inúmeras as novas ofertas de ferramentas para a 
educação. As novas tecnologias, segundo Bates (2016), possuem ca-
racterísticas importantes para o processo de ensino-aprendizagem, tais 
como: imaterialidade, interatividade, altos parâmetros de imagem e 
qualidade sonora, instantaneidade, digitalização, interconexão, diver-
sidade e inovação. 

As inovações tecnológicas estão trazendo experiências curiosas, 
tais como o Duolingo (https://pt.duolingo.com/) e a Woolf University. 
O primeiro trata-se da oferta por site e aplicativo do aprendizado de 
idiomas de formas mais interativas, valendo-se inclusive de experiências 
gamificadas, que utiliza mecânicas, pontuação e ranqueamento como 
os dos jogos para estimular a aprendizagem, sendo que “Cada lição é 
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um jogo” (Duolingo, 2019). Desta forma, procura engajar e motivar 
o aprendiz no avanço dos estudos. Já a segunda, a Woolf University, 
ainda está na fase de implantação e promete ser um modelo de oferta 
universitária completamente baseada na ideia de Blockchaim, ou seja, 
organizada por blocos que podem compor trilhas de aprendizagem 
simples e complexas. Seus criadores anunciaram estar construindo 
uma plataforma de software integrada, na qual os professores que se 
associarem ao projeto podem lançar cursos. Assim, a proposta é a de 
oferecer tecnologia de ponta para suporte educacional a professores e 
alunos em todo o mundo, sendo que a plataforma de estudos será online, 
mas suas funcionalidades poderão ser utilizadas também nos modelos 
presenciais de ensino (Woolf University, 2019). 

Observa-se a partir dessas iniciativas, a título de exemplo, o que está 
sendo apresentado de possibilidades aos docentes tratando-se de uma 
educação muito mais voltada para a experiência de ensino e para a inte-
gração dos saberes que pelo repasse sistemático de conteúdos isolados. 
Já em 1974, McLuhan afirmava que o processo educacional migraria 
para essa tendência, quando diz que: “Nós estamos entrando na nova 
era da educação, que passa a ser programada no sentido da descoberta, 
mais do que no sentido da instrução”. (McLuhan, 1974, p. 10).

Historicamente, as novas tecnologias, em algum momento, come-
çam a competir com as anteriores, seja pelo espaço que ocupam na 
vida das pessoas, seja pela atenção a elas dedicadas, seja por formas de 
financiamento, por prestígio, ou ainda pela nova forma de ver o mundo 
que consigo trazem (Postman, 1994). Seria realmente um momento de 
confronto entre o avanço tecnológico e o sentido da sociedade? E diante 
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de tantas mudanças, qual seria o papel do professor que carrega como 
principal missão o desenvolvimento dos seres humanos a ele confiados?

2 Metodologia

Para o presente estudo, foi selecionado o nível exploratório, que 
segundo Gil tem como principal objetivo o “de desenvolver ideias com 
vista em fornecer hipóteses em condições de serem testadas em estudos 
posteriores” (Gil, 2002), e assim o mesmo procura lançar questões que 
podem ser aprofundados em estudos posteriores sobre a relação con-
temporânea do docente com a mobilidade digital e o uso de Tecnologia 
da Informação e Comunicação na sala de aula do ensino superior. Para 
isso, emprega metodologia quantitativa-qualitativa acerca da opinião 
dos docentes que atuam no ensino superior, investigando vantagens e 
desvantagens da mobilidade digital para o processo de ensino-apren-
dizagem de adultos. 

Para a coleta de dados foi selecionado o questionário como instru-
mento de pesquisa, com perguntas de múltipla escolha elaborado com 
contém questões fechadas e opções de respostas formuladas a partir da 
escala Likert para análise estatística descritiva, e contendo também duas 
questões com opção de respostas abertas, cujos dados foram analisados 
utilizando-se a técnica de análise textual discursiva.

Desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30, a escala Likert 
permite respostas psicométricas a questões construídas, com isso obtém 
opiniões, impressões e enfoques precisos (Aguiar, Correa, & Campos, 
2011). 

O público selecionado para responder ao questionário foi uma amos-
tra do grupo de professores atuantes no ensino superior no Brasil, em 
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instituições públicas e privadas, em cursos de diversas áreas, que fo-
ram convidados a participar da pesquisa por e-mail e redes sociais por 
convites enviados pelos pesquisadores. Por e-mail foram convidadas 
200 pessoas, e por convite em redes sociais não é possível mensurar 
o número de pessoas convidadas, uma vez que além das pessoas que 
compõem o grupo de amigos nas redes sociais dos pesquisadores, a 
pesquisa também foi compartilhada nas redes sociais por alguns res-
pondentes, uma das características contemporâneas da sociedade em 
rede. O prazo para resposta ofertado foi o de 30 dias, em média, sendo 
que os primeiros convites para participação na pesquisa foram enviados 
no final do mês de novembro do ano de 2018 com prazo de resposta até 
o final de dezembro do mesmo ano. 

3 Apresentação dos Resultados

Embora o público-alvo dos convites tenham sido docentes atuantes 
no ensino superior, o engajamento e disposição para o retorno e cola-
boração com a pesquisa, foi baixo, sendo que dos convites enviados, 
foram obtidas 45 respostas que serão apresentadas e analisadas abaixo. 

Esse fato denota dois aspectos: a dificuldade que o pesquisador en-
frenta para análise do objeto, ao optar pela coleta de dados com seres 
humanos e o provável distanciamento dos docentes quanto à relevância 
da pesquisa acadêmica. 

3.1 Caracterização dos Entrevistados

Em relação à área de atuação, 60% dos respondentes atuam no 
ensino de ciências sociais aplicadas, 11,1% nas ciências da natureza, 
11,1% nas ciências exatas e somando-se as cinco categorias de ciências 
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humanas (humanas + ciências humanas + arte-educação) chegamos a 
13,2%, ou seja, a segunda maior categoria de respondentes, como pode 
ser visto na figura 1. 

Figura 1. Área de atuação no ensino superior. Elaborado pelos autores

Figura 2. Gênero dos respondentes. Elaborado pelos autores

Quanto ao gênero, a maioria dos respondentes identificou-se como 
sendo do sexo feminino (53,3%), e 46,7% responderam como sendo 
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do sexo masculino, sendo que nenhum dos respondentes optou por 
selecionar “prefiro não responder”. 

Quanto ao tempo de atuação no ensino superior, a maioria respondeu 
que atua há menos de cinco anos (53,3%), somando-se quem respondeu 
que atua de “1 a cinco anos” com a resposta de “seis meses”. 24,4% 
respondeu que atua há mais de 10 anos e 22,2% atua entre 5 e 10 anos. 

Figura 3. Tempo de atuação no ensino superior. Elaborado pelos autores

Figura 4. Tipo de instituição que atua. Elaborado pelos autores
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Quanto ao tipo de instituição que atuam, 64,4% dos respondentes 
apontaram que atuam em universidades públicas, sendo que 31,1% 
disseram atuar em universidades privadas e 4,4% apontaram atuar em 
ambas.

3.2 Perguntas Específicas

Quanto ao uso do celular como elemento de dispersão na sala de 
aula (figura 5), 46,7% dos docentes responderam concordar ou concor-
dar plenamente com essa afirmação. Sendo que 48,9% afirmaram que 
discordam ou discordam totalmente dessa afirmação. E uma pequena 
parcela mostrou-se indiferente a essa afirmação (6,7%). 

Figura 5. Utilização do celular como elemento de dispersão. Elaborado pelos autores

Quanto ao estabelecimento de regras pela instituição em relação à 
utilização de recursos de mobilidade digital pelos alunos, 71,1% dos 
respondentes mostram que concordam ou concordam plenamente com 
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essa afirmação. Sendo que, 13,3% afirmaram discordar ou discordar 
plenamente dessa afirmação (figura 6). 

Figura 6. Estabelecimento de regras quanto à utilização de recursos de mobilidade 
digital pelos alunos pela instituição. Elaborado pelos autores

Figura 7. Preferência do docente pela metodologia presencial. Elaborado pelos autores
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Quanto à preferência dos docentes pela metodologia presencial, 60% 
dos respondentes afirmaram que preferem preparar e conduzir aulas e 
atividades presenciais, sendo que nessa questão, 24,5% afirmou discor-
dar ou discordar totalmente dessa afirmação, e 17,8% se diz indiferente 
quanto às metodologias presencial e a distância (figura 7).

Quanto à preferência dos docentes pela metodologia a distância, 
31,1% afirmaram que concordam ou concordam plenamente com essa 
afirmação, sendo que 40% afirmou que discorda ou discorda totalmente 
da mesma, e um número significativo dos respondentes (31,1%), mos-
trou-se indiferente a essa afirmação (figura 8). 

Figura 8. Preferência do docente pela metodologia a distância. Elaborado pelos autores

Quanto à preferência por uma abordagem híbrida na metodologia 
das aulas, 73,3% afirmaram que concordam ou concordam plenamente 
com essa afirmação. Sendo que 13,4% afirmaram que discordam ou 
discordam totalmente dessa afirmação (figura 9). 
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Figura 9. Preferência dos docentes por uma abordagem híbrida quanto à metodologia 
das aulas. Elaborado pelos autores

Quanto à disponibilização pela instituição de oportunidades para o 
ensino a distância, 57,8% responderam que concordam ou concordam 
plenamente com essa afirmação, sendo que 40% afirmaram discordar 
ou discordar totalmente dessa afirmação (figura 10).

Figura 10. Disponibilização pela instituição de oportunidades aos docentes para o 
ensino a distância. Elaborado pelos autores
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Figura 11. Estrutura digital oferecida aos docentes pela instituição. Elaborado pelos 
autores

Quanto à estrutura digital ofertada aos docentes pela instituição, 
62,2% afirmaram concordar ou concordar plenamente com essa afirma-
ção, enquanto 31,1% responderam discordar ou discordarem totalmente 
dessa afirmação (figura 11). 

Figura 12. Disponibilidade de laboratório com microcomputadores e acesso à 
internet. Elaborado pelos autores
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Quanto à disponibilidade de laboratório com computadores e acesso 
à internet, 77,8% afirmaram que dispõem desse recurso para ministrar 
aulas específicas, enquanto que 17,7% discordaram ou discordaram 
totalmente dessa afirmação (figura 12).

Quanto à disponibilização pela instituição para recursos audiovisu-
ais para utilização em sala de aula, 44,5% dos respondentes afirmaram 
que dispõem dessas possibilidades para tornar as aulas mais atrativas, 
enquanto que o mesmo número de respondentes, ou seja, 44,5% afir-
mou que discorda ou discorda totalmente dessa afirmação (figura 13). 

Figura 13. Disponibilização de recursos audiovisuais aos docentes pela instituição. 
Elaborado pelos autores

Quanto à pesquisa de recursos audiovisuais por iniciativa do próprio 
docente, 95,6% afirmaram que concordam ou concordam plenamente 
com essa afirmação. E apenas 2,2% afirmaram discordar dessa afir-
mativa, sendo que 2,2% disseram ser indiferentes a essa afirmação 
(figura 14). 
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Figura 14. Pesquisa de recursos audiovisuais por iniciativa dos docentes. Elaborado 
pelos autores

Quanto às dificuldades na utilização de recursos audiovisuais por 
parte dos docentes, 88,9% dos respondentes afirmaram que discordam 
ou discordam totalmente dessa afirmativa, ou seja, a grande maioria 
respondeu não ter dificuldades em utiliza recursos audiovisuais ao 
ministrar aulas (figura 15). 

Figura 15. Dificuldades na utilização de recursos audiovisuais em sala de aula. 
Elaborado pelos autores
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Quanto ao oferecimento pela instituição de oportunidades de de-
senvolvimento para o corpo docente quanto à utilização de recursos 
de mobilidade digital nas aulas, 42,2% dos respondentes afirmaram 
concordar ou concordar plenamente com essa afirmação, enquanto que 
48,9% afirmaram discordar ou discordar totalmente dessa afirmação 
(figura 16). 

Figura 16. Oferecimento de ações de educação sobre mobilidade digital para os 
docentes. Elaborado pelos autores

Quanto à preparação dos alunos pela instituição para utilização 
de recursos digitais em suas profissões, 33,4% afirmaram concordar 
ou concordar plenamente com essa afirmativa, enquanto que 46,7% 
discordaram ou discordaram totalmente dessa afirmação (figura 17). 
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Figura 17. Oferecimento de ações de educação sobre mobilidade digital para os 
discentes. Elaborado pelos autores

3.3 Perguntas Abertas

A pesquisa contou ainda com duas perguntas abertas e não obrigató-
rias, permitindo respostas livres dos respondentes. A primeira pergunta 
era: “Você utiliza outros recursos/mobilidade digitais nas aulas, tais como 
sites, google drive, grupo fechado em redes sociais, outros aplicativos 
e/ou jogos, na sala de aula a favor do aprendizado? Quais?”, e obteve 
35 respostas. A segunda pergunta era: “2. Quais as maiores dificuldades 
para a utilização de recursos/mobilidade digital de forma positiva para 
o aprendizado?”, e obteve 36 respostas. 

Para melhores condições de análise, as respostas foram agrupadas 
por temas:
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Tabela 1.
Levantamento de recursos digitais utilizados em sala de aula
Você utiliza outros recursos/mobilidade digitais nas aulas, tais como 
sites, google drive, grupo fechado em redes sociais, outros aplicativos e/
ou jogos, na sala de aula a favor do aprendizado? Quais?

Equipamentos Computador e celular

Softwares/aplicativos/
ferramentas:

PRAL
Google Cardboard
Google Classroom
Google drive
Remind
Socratic
Expeditions
Moodle

AVA
Kahoot
Dropbox
Jogos (não 
especificado)
Redes sociais e sites: 
Facebook, whatsapp, 
email e youtube

Elaborado pelos autores

Tabela 2.
Levantamento das dificuldades na utilização de recursos digitais
Quais as maiores dificuldades para a utilização 
de recursos/mobilidade digital de forma 
positiva para o aprendizado?

Exemplo de Respostas:

Dificuldades 
referentes aos 
alunos:

• Disposição/interesse do 
aluno

• Atenção do aluno

“É difícil garantir a 
concentração do aluno 
quando eles são livres 

para um exercício 
prático”

Dificuldades 
referentes aos 
docentes:

• Falta de tempo para 
preparar as aulas

• Falta de conhecimento/ 
preparo para a utilização de 
ferramentas

“Acredito que falta 
conhecimento sobre 

novas ferramentas por 
parte do professor e 
tempo para planejar 

aulas”

Dificuldades 
referentes à 

instituição de 
ensino:

• Falta de recursos/ 
Indisponibilidade de 
ferramentas/

• Problemas de infraestrutura: 
exemplo: conexão à Internet

• Ausência de material técnico 
específico

“As maiores dificuldades 
estão na infraestrutura, 

conexão com a internet e 
equipamentos em geral. 
Geralmente, tudo o que 
uso é meu. Adquiro com 

recurso próprio”.
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Considerações Finais

A partir desta pesquisa objetivou-se verificar quais são os desafios 
para a utilização de recursos digitais no ensino superior, na perspectiva 
dos docentes. Para tal foram aplicados a 45 professores do ensino superior 
questionários utilizando a escala Likert e também duas questões abertas. 

As tecnologias digitais podem fornecer a alunos e professores ex-
celentes ferramentas para a aplicação de conceitos em uma variedade 
de contextos. Trazem oportunidades de aprendizagem e participação 
ativas a partir da experimentação e da interatividade, por exemplo. 

A partir da pesquisa aplicada, identificou-se que a maioria dos respon-
dentes (64,4%) atua em instituições públicas, no entanto os problemas 
relativos ao uso de tecnologias digitais foram apresentados de maneira 
uniforme entre os professores de instituições privadas. A maioria dos 
respondentes (71,1%) acredita que seria interessante que as instituições 
de ensino estabelecessem regras claras quanto ao uso de recursos di-
gitais em sala de aula. Quanto ao uso do celular como instrumento de 
dispersão dos alunos, houve equilíbrio entre as respostas, sendo que 
48,9% discordam e 46,7% concordam com a afirmação. 

Apesar de 77,8% dos respondentes afirmarem terem infraestrutura 
disponível para a utilização de recursos digitais em sala de aula, 66% 
dos docentes apontaram problemas de infraestrutura como: problemas 
de conexão, falta de recursos e materiais disponíveis. 

Observa-se que existe a disposição e o entendimento da importância 
e do potencial do uso de tecnologias digitais em sala de aula, mas ainda 
prevalecem situações que dificultam ou inibem sua utilização.
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É imprescindível que haja um esforço coletivo entre universidades, 
docentes e discentes para verificar qual a melhor maneira de utilizar 
as tecnologias digitais como aliadas no processo de ensino aprendiza-
gem tendo em consideração não apenas a disponibilidade de recursos 
tecnológicos, tanto pela instituição quanto pelos alunos, mas também 
a capacidade cognitiva de acessá-los de acordo com as demandas das 
diferentes áreas do conhecimento, considerando, entre outras questões, 
os fatores geracional e cognitivo. 

Por ser uma pesquisa ainda em andamento, acredita-se que o ob-
jetivo proposto foi cumprido, apesar de que é evidenciada, também, a 
necessidade novas pesquisas que possam contemplar também a visão 
de discentes e das instituições. 
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Apêndice 1 – Questões utilizadas na pesquisa

Pré-categoria Tema Questão Opções de Resposta

Perguntas fechadas de múltipla escolha

Identificação 
dos 

participantes

Nome Identificação do participante. Resposta opcional. 

Área de atuação
Selecione sua área de atuação no 

ensino superior:
(  ) ciências da natureza
(  ) ciências sociais aplicadas
(  ) ciências exatas
(  ) outra

Gênero Identifique o sexo: (  ) masculino
(  ) feminino
(  ) não desejo responder

Experiência Há quanto tempo leciona no ensino 
superior: 

(  ) Entre 1 e 5 anos
(  ) Entre 5 e 10 anos
(  ) Mais de 10 anos

Tipo da instituição Atualmente leciona em: 
(  ) Universidade particular
(  ) Universidade pública
(  ) Ambas



Utilização da 
mobilidade 
digital pelos 

discentes

Resistência à 
utilização pelos 

alunos

1. Considero o uso do celular/notebook em 
sala de aula como um elemento de dispersão 
dos alunos.

a. Discordo 
totalmente

b. Discordo

c. Indiferente

d. Concordo

e. Concordo 
plenamente

Política institucional 
de utilização

2. Acredito ser interessante que a instituição 
estabelecesse regras claras quanto à utilização 
de recursos/mobilidade digital pelos alunos.

Preferência por 
metodologia

Aulas e atividades 
presenciais

3. Prefiro preparar e conduzir aulas e 
atividades presenciais no ensino superior.

Aulas e atividades a 
distância

4. Prefiro preparar e conduzir aulas e 
atividades na metodologia a distância para o 
ensino superior.

Aulas e atividades 
semipresenciais

5. Prefiro realizar uma mescla e utilizar 
uma metodologia semipresencial, ou seja, 
com aulas e atividades, ora presenciais ora a 
distância.

Estrutura

Fomento pela 
instituição

6. A instituição em que trabalho disponibiliza 
oportunidades para a oferta de conteúdos a 
distância (planos de ensino flexíveis, abertura 
pela coordenação, etc.).

Para o docente
7. Ao ministrar as aulas conto com estrutura 
adequada para utilização de recursos digitais 
(sinal de internet, caixa de som, ambiente 
virtual de aprendizagem, se for o caso).

Para as aulas
8.  Para aulas específicas, tenho à disposição 
laboratórios com microcomputadores com 
acesso à internet para utilizar com os alunos.



Utilização 
de recursos 
audiovisuais

Fomento pela 
instituição

9. O apoio que recebo da instituição 
(recursos, banco de dados) para a utilização 
de recursos audiovisuais na aula é suficiente 
para o planejamento de aulas mais atrativas 
para os alunos.

a. Discordo 
totalmente

b. Discordo

c. Indiferente

d. Concordo

e. Concordo 
plenamente

Iniciativa do docente
10. No trabalho como docente do ensino 
superior, pesquiso e utilizo recursos 
audiovisuais (trechos de filmes, vídeos).

Dificuldades com o 
recurso

11. Tenho dificuldades em utilizar recursos 
audiovisuais (trechos de filmes, vídeos) 
nas aulas, por inadaptabilidade às novas 
tecnologias.

Capacitação

Docentes
12. Penso que minha instituição oferece 
oportunidades de desenvolvimento para 
o corpo docente quanto à utilização de 
recursos/mobilidade digitais.

Discentes

13. Pelos conteúdos oferecidos nas 
disciplinas, acredito que minha instituição 
está preparando os alunos para a utilização de 
recursos/mobilidade digital nas profissões que 
exercem e/ou irão exercer.

Perguntas Abertas

Utilização de 
recursos digitais 

pelo docente
Digitais

1.Você utiliza outros recursos/mobilidade 
digitais nas aulas, tais como sites, google 
drive, grupo fechado em redes sociais, outros 
aplicativos e/ou jogos, na sala de aula a favor 
do aprendizado? Quais?

Resposta aberta

Perspectiva 
sobre as 

dificuldades
Motivos

2.Quais as maiores dificuldades para a 
utilização de recursos/mobilidade digital de 
forma positiva para o aprendizado?

Resposta aberta
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tensionados a raíz de un conjunto de prácticas y discursos que se ponen 
en discusión desde abordajes de la educación, comunicación y TIC.

Los medios audiovisuales con la proliferación de pantallas, televisión, 
web, aplicaciones para celulares o tablets, la creación de contenidos 
transmedia para dispositivos móviles o materiales audiovisuales pro-
mueven nuevos modos de conocer. Este vínculo entre la tecnología y 
el conocimiento abre nuevas posibilidades educativas que contribuyen 
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a favorecer otras formas de producción y circulación de la información 
que transforman de los vínculos tecnocomunicativos en la construcción 
de saberes que modifican la relación entre instituciones y sujetos.

En la actualidad, las alfabetizaciones tienen que tener en cuenta la 
dimensión del lenguaje digital, que es el que ha posibilitado la conver-
gencia de lenguajes (escritura, matemática, ciencia, imagen, sonido), 
como así también las características propias de la SIC en las que deberán 
desenvolverse las personas alfabetizadas.

Este es el desafío que se nos plantea a las instituciones educativas 
tradicionales y a los diferentes actores que participamos en los proce-
sos de gestión y formación, quienes tenemos que promover procesos 
de innovación que contribuyan al desarrollo de capacidades en el uso 
de tecnologías que favorezcan el conocimiento y el aprendizaje que 
se potencian con su apropiación. De modo que aquellos grupos que 
no tienen acceso por cuestiones económicas, nivel educativo, género, 
ubicación geográfica, edad constituyen los analfabetos del siglo XXI, 
por lo que la educación se constituye en un factor decisivo para que 
niños, jóvenes y adultos logren adquirir conocimientos y saberes que 
les permitan convertirse en usuarios de tecnologías, en actores de las 
redes sociales digitales, en productores de conocimiento y TIC.

La difusión de las redes informacionales y especialmente Internet 
han dado lugar a la brecha digital, que produce divisiones entre quie-
nes tienen acceso o no con respecto a la infraestructura, conocimiento 
y poder; lo que genera procesos de inclusión y exclusión a diferentes 
sectores de población. La inclusión no sólo se remite al acceso de la 
infraestructura, (computadoras y red), sino a las posibilidades de adquirir 
saberes en el uso de estos entornos digitales, que generen conocimien-
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tos disponibles para producir, innovar y/o utilizar las tecnologías para 
usos productivos y creativos, necesarios para el empleo, educación y 
participación en la sociedad.

Al respecto en su obra “Comunicación y poder”, Castells reflexiona: 
“ Las actividades básicas que configuran y controlan la vida humana en 
cada rincón del planeta están organizadas  en redes globales: los merca-
dos financieros;  la producción, gestión y distribución transnacional de 
bienes y servicios, el trabajo muy cualificado; la ciencia y la tecnología, 
incluida la educación universitaria; los medios de comunicación;  las 
redes  de Internet de comunicación  interactiva multiobjeto; el arte, la 
cultura, los espectáculos y los deportes; la religión; la economía crimi-
nal; las ONG transnacionales; y los movimientos sociales hacen valer 
los derechos y los valores de una nueva sociedad civil global. Por lo 
tanto, la exclusión de dichas redes, que a menudo se produce un proceso 
acumulativo de exclusión, equivale a la marginación estructural en la 
sociedad red global.” (Castell, 2010, p. 52)

En este contexto se pone en juego la convergencia del campo co-
municacional y el campo educativo, en el que se configuran espacios 
de prácticas diversas y creativas como en los inicios de la Modernidad 
en el que la imprenta y los libros construyeron los muros que dieron 
origen a la al modelo de escuela  y universidades que aún perduran, hoy 
las TIC vuelven esos muros transparentes, van desarmando cada uno 
de los ladrillos y los cimientos, creando intersticios, fisuras que hacen 
posible nuevas formas de producción del conocimiento que fluyen desde 
y hacia la sociedad misma.

Numerosos antecedentes se llevaron a cabo en América Latina 
programas de alfabetización con medios relacionados, por un lado, con 
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el proyecto político del Desarrollismo y la Teoría de la Dependencia, 
y por el otro desde la Pedagogía de la Liberación que tendrá a Paulo 
Freire (1967) como representante, quien tuvo una profunda influencia 
en la orientación de estrategias de comunicación popular. En esta línea 
Francisco Gutiérrez (1969) coincidente con Freire, trabaja especial-
mente el tema de la escuela y la necesidad de un profundo cambio que 
le permita convertirse en un camino a la liberación al sujeto para poder 
decir su propia palabra y para ello propone una pedagogía de los medios 
de comunicación.

Así mismo, diversos actores de la sociedad civil comprometidos con 
la comunicación y la educación, promovieron proyectos que tenían como 
objetivos la recepción o lectura crítica de los medios, como los casos 
de ¿Televidentes en Alerta? en México, la experiencia del CENECA 
(Chile) que desarrollan actividades de investigación, capacitación y 
animación cultural. 

En los años 80 y noventa con la aparición de las computadoras y 
las denominadas Nuevas Tecnologías de la Información, los estudios 
relacionados con el campo educomunicacional fueron desplazado por 
investigaciones, proyectos, programas en general de carácter instru-
mental que promovieron la introducción de las NTIC en los espacios 
de educación formal y no formal.

Debemos mencionar los aportes que contribuyeron a la reflexión, 
frente a la realidad cambiante de la emergencia de mundo globalizado y 
la SIC, que continuaron la línea de los estudios latinoamericanos como  
Prieto Castillo, Kaplún, Mattelart, Aparici, Quiroz, Barbero; y otros  
provenientes de la historia y la filosofía de las tecnologías, de las teorías 
de la educación que abordan la problemática del impacto de las TIC 
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en la educación, que reconocen a las TIC “ a partir de su fuerza orga-
nizadora de ambientes culturales, no sólo como mediadoras sino como 
conjugadoras de habilidades cognitivas, es decir como una manera de 
organizar el conocimiento, generando prácticas educativas específicas, 
fruto del modo en que las distintas tecnologías fueron apropiadas en 
el proceso de constitución del saber pedagógico”. (Baggiolini, 2010).

1 Alfabetizaciones para el Siglo XXI

En este siglo, las propuestas interdisciplinares que ponen en juego 
en el campo de la comunicación y educación se destacan por la pre-
eminencia de la comunicación y los procesos informacionales que se 
dan a partir de la convergencia tecnológica basada en la digitalización.  
Castells afirma: “La difusión de la tecnología amplifica infinitamente su 
poder al apropiársela y redefinirla sus usuarios. Las nuevas tecnologías 
de la información no son sólo herramientas que aplicar, sino procesos 
que desarrollar. (...) Por primera vez en la historia, la mente humana es 
una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema 
de producción.” (Castells, 1999, p. 58)

La convergencia tecnológica se caracteriza, siguiendo a Jenkins 
(2008), por la convergencia del flujo de contenidos a través de múltiples 
plataformas mediáticas (libro, TV, radio, cine, redes informáticas, in-
ternet celulares, videojuegos), la cooperación entre múltiples industrias 
mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas. 
Cabe destacar que su visión no se limita a los dispositivos tecnológicos 
complejos, sino que ésta se produce en el cerebro de los consumidores 
individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Es decir, 
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que cada uno de nosotros construye sus propias prácticas, recorridos, 
usos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana.

En la actualidad el uso de los teléfonos celulares, tablets, smartphone, 
smart TV se ha convertido en el modelo característico de la convergencia 
por las prácticas que realizamos los usuarios, nos relacionamos, nos co-
municamos telefónicamente, enviamos mensajes de textos, realizamos 
una compra on-line, escuchamos radio, bajamos música, consumimos 
TV, series en Internet, twitteamos, sacamos fotos, publicamos imágenes 
en el Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales, organizamos 
nuestras actividades cotidianas mediante apps.

En el escenario de la convergencia cultural los protagonistas son 
los jóvenes, a quienes se los define con respecto a la relación con la 
tecnología digital como nativos digitales (Prensky 2001), millennial, 
generación postalfa (Berardi, 2009). En nuestra investigación nos in-
teresa recupera el planteo de Gadner (2014) en su obra “La generación 
app”, en la que sostiene “somos de la opinión que  el término se centra 
erróneamente en la tecnología per se…nosotros queremos ir más allá 
de las tecnologías y de los medios de comunicación, para sumergirnos 
en la psicología de los usuarios…nuestra intención en capturar la di-
mensión, cognitiva, social, emocional e incluso ética de lo que supone 
ser joven en la actualidad” (Gadner, 2014, p. 63)

Así mismo cabe señalar que se producen diferenciaciones con res-
pecto a la accesibilidad a la infraestructura tecnológica, al software, 
al conocimiento; lo que genera procesos de inclusión y exclusión de 
diferentes sectores de población dando lugar a la denominada brecha 
digital. La inclusión no sólo remite al acceso de la infraestructura (com-
putadoras y red), sino a las posibilidades de adquirir competencias en el 
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uso de estos entornos digitales, que generen conocimientos disponibles 
para producir, innovar y/o utilizar las tecnologías para usos productivos 
y creativos, necesarios para la educación, el trabajo y la participación 
en la sociedad.

Burbules y Callister (2001) sostienen al hacer referencia a la bre-
cha digital, que la dimensión de la difusión de las TIC no es el único 
factor para desarrollar políticas de inclusión. Los autores plantean 
diferentes criterios de accesibilidad que tienen que ver con  “acceso 
técnico” que se refiere a la distribución  a los ciudadanos de soportes 
(netbook, pc) y conectividad, como así también las “técnicas, actitudes  
y predisposiciones personales para el acceso” , un “acceso práctico” 
en el que dan relevancia a la disponibilidad de tiempo, la flexibilidad 
en la posibilidad de uso para trabajo, juego, educación y por último 
la “forma y contenido” como cuestiones que refieren al diseño de la 
interfaces que deberían ser cada vez más intuitivas de los software 
y de la web, los modos de interactividad y comunicación, conjunta-
mente con las competencias que se ponen en juego para la selección 
de contenidos.

Aquellos grupos que no tienen acceso por cuestiones económicas, 
nivel educativo, género, ubicación geográfica, edad conforman el co-
lectivo de los analfabetos del siglo XXI, por lo que la promoción de 
nuevas alfabetizaciones constituye en un factor decisivo para que niños, 
jóvenes y adultos logren adquirir conocimientos y habilidades que les 
permitan convertirse en usuarios de tecnologías, en actores de las redes 
sociales digitales, en productores de conocimiento.
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1.1 Imaginar las Alfabetizaciones en el Hoy para Construir el Futuro

A mediados del siglo pasado, la UNESCO consideraba que una per-
sona estaba alfabetizada cuando podía leer y escribir un enunciado breve 
y sencillo que guardara relación con la vida cotidiana y en 1978 definió 
que una persona está alfabetizada cuando podía realizar las actividades 
propias de un grupo o una comunidad y permitía seguir utilizando la 
lectura, escritura, el cálculo con miradas al desarrollo individual y el 
de la comunidad. En el siglo XXI, el Consejo Europeo (2009) la define 
como “...conocimientos esenciales para la vida cotidiana que les permita 
hacer frente a los problemas que le permita participar en forma eficaz 
en la sociedad” (Gutiérrez. 2012, p. 172), abriendo así a la necesidad 
de adquisición de múltiples conocimientos que superan la dimensiones 
de la lecto-escritura y el cálculo; acorde con la sociedad compleja en 
la que les toca vivir. 

En este sentido, entonces, ¿cómo imaginar las nuevas alfabetiza-
ciones para el siglo XXI?

Las respuestas pueden ser múltiples, como artefacto, como ins-
trumento, como entretenimiento, para contener alumnos; o pensar en 
instancias superadora que permitan su comprensión en tanto lenguajes, 
como formas y modos de representación del mundo que configuran el 
ambiente social, cultural, político, económico, que afectan las esferas 
cognitivas, comunicacionales y educativas.

En este sentido consideramos que es necesario revisar algunos 
textos que aportan fundamentos para la reflexión y la puesta en acto 
nuevas alfabetizaciones, como el texto “Qué es lo virtual” (Levy 1990) 
en donde el autor problematiza el concepto de “virtualización” soste-



483

niendo que se da con la difusión de las TIC y su incorporación en las 
prácticas educativas de educación formal y no formal. Su uso transforma 
el proceso de aprendizaje y, por tanto, los comportamientos de los que 
enseñan y de los que aprenden. Los roles y prácticas tradicionales de 
docentes y alumnos se modifican, al igual que los sistemas tradicionales 
de enseñanza en los que es necesaria la convergencia de lugar, tiempo 
y acción de los diferentes actores que participan del acto educativo.

La virtualización, que viene de la mano de la convergencia de múlti-
ples plataformas y de prácticas culturales que conforman un entramado 
con la construcción e integración de nuevos lenguajes, trae aparejada la 
necesidad de repensar las alfabetizaciones para el siglo XXI, en tanto 
producción de saberes socialmente compartidos y en el sentido que se 
le otorgan en el marco de la SIC.

César Coll en su artículo “Lectura y alfabetismo en la Sociedad de 
la Información” (Coll, 2005) expresa que los entornos de aprendizaje 
apoyados por las TIC enmarcados en un modelo constructivista de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, son instrumentos psicológicos me-
diadores de las relaciones entre los alumnos, docentes y los contenidos; 
destacando como potencialidades la interactividad y la hipermediali-
dad. Señala, además, la importancia de la conectividad que favorece 
las relaciones entre los actores y genera oportunidades de acceso a la 
información, introduce diferentes posibilidades de representarla. La 
combinación entre contenidos, actuaciones de profesores y alumnos 
serían la que posibilite nuevas formas de mediación de los aprendizajes; 
considera también que se desaprovecha el poder de estos medios para el 
ejercicio de las competencias comunicativas que permiten la expresión 
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del pensamiento, la confrontación, la valoración y autorregulación del 
mensaje comunicado.

En cuanto a los dispositivos consideramos que las plataformas digi-
tales, las redes sociales configuran mundos basados en el uso de lenguaje 
hipertextual que se crea a partir de la actividad colectiva en tiempo 
real, conformando metáforas a modo de representaciones de espacios 
y prácticas educativas tradicionales ofreciendo modelos que permiten 
aprehender, interactuar, conformar una comunidad de conocimiento. 
En los entornos se produce un proceso de desterritorialización que se 
conforma a través de un conjunto de estructuras, recorridos, señaliza-
ciones o redes de indicadores posibles, que representan organizaciones 
particulares, selectivas y subjetivas de las existencias. Cada uno de los 
usuarios puede proponer su punto de vista sobre el conjunto, elegir en-
laces al exterior del entorno asociados a homepages e hiperdocumentos 
en línea construyendo sus universos subjetivos, esto es posible por la 
desterritorialización del texto dando lugar a un texto sin fronteras sin 
centralidad reconocible, configurado a través de flujos y movimientos.

Levy (1990) considera al hipertexto como una matriz de textos 
potenciales, ya que para que se puedan poner en acto es necesaria la 
interacción del usuario, las imágenes digitales virtuales son imágenes 
posibles de ser visualizadas; la textualidad virtual aparece con la sub-
jetividad humana que le atribuye significación al texto una vez que 
ha operado sobre el texto potencial, es decir que las característica de 
los textos digitales generan un nuevo modelo de lector, el lector en 
pantalla, que es más activo ya que debe implicarse sinestésicamente al 
operar con el ordenador para acceder al texto e interpretarlo a través 
de su navegación por los diferentes vínculos. Las interfaces ponen al 



485

usuario frente a un espacio de potencialización de información, que irá 
tomando forma a partir de su interacción con el mismo, produciendo 
cada usuario una edición y montaje particular del texto.

En relación a la enseñanza del hipertexto, Landow (1995), expresa 
que la participación activa de los estudiantes que utilizan el hipertexto 
puede adoptar dos formas relacionadas entre sí: actúan como lecto-
res-autores, por un lado escogiendo trayectos  individuales entre los 
textos primarios y secundarios conectados, y por otro lado, añadiendo 
textos al hiperdocumento, por lo que  los sistemas de aprendizaje dejarán 
más responsabilidad  al estudiante en cuanto a acceder a la informa-
ción, secuenciarla y extraer significado. En su obra considera que los 
sistemas educativos basados en hipertexto se denominan sistemas de 
aprendizaje y no sistemas de enseñanza; representan un entorno en el que 
podrá desarrollarse un aprendizaje explorador o descubridor, llevando 
al estudiante hacia un pensamiento no lineal, estimulando procesos 
de integración y de puesta en contexto no posibles con las técnicas de 
representación lineal.

Los diseños de espacios virtuales de enseñanza reconfiguran el papel 
del docente y del estudiante. Legget del Laboratorio de Medios de la 
Universidad de Tejas, citado en Hipertexto (Landow, 1995), señala el 
grado en que estos soportes involucran al alumno como participantes 
activos en la interacción con la información, a lo que agrega Landow:

“Con estudiantes que utilizan el hipertexto, esta participación activa 
reviste dos formas relacionadas entre sí: actúan como lectores-autores, 
por un lado, escogiendo trayectos individuales entre sí: actúan como 
lectores-autores, por un lado, escogiendo trayectos individuales entre 
los primarios y secundarios conectados, y por otro lado añadiendo tex-
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tos, nexos, hiperdocumentos...los usuarios de hipermedios tienen que 
estar mentalmente activos a la hora de manejar información.” (Landow, 
1995, p. 154)

El diseño de las interfaces de la interface de las plataformas se carac-
teriza por ser hipertextual, incorporando herramientas tales como Foro, 
Correo, Chat, que abren espacios de interactividad que posibilitan al 
alumno establecer comunicaciones entre los usuarios en forma individual 
o grupal, compartir archivos y pantallas, otorgándole mayor autonomía.

La interactividad posibilitada por las herramientas de comunicación, 
favorece el control de la comunicación, que en medios de comunicación 
que la antecedieron estaba centrada en el emisor, otorgándole mayor 
autonomía al receptor, que determina tanto el tiempo como la moda-
lidad de uso.

En las propuestas educativas que incorporan los entornos digitales 
hipertextuales los usuarios realizan aprendizajes en forma no lineal, 
explorando, descubriendo, asociando materiales de distintos niveles 
de dificultad y especialización; redefinen el papel del docente que 
transfiere parte de su poder y modo de organización del conocimiento 
al estudiante. Así mismo posibilitan la organización interdisciplinar 
de los contenidos fragmentando los límites de su propia disciplina al 
integrar contenidos provenientes de otros campos que le son afines, 
generando un abanico de contenidos de diversos grados de dificultad al 
que el alumno puede acceder a través de un aprendizaje que le resulte 
significativo de modo que le permite integrar los conocimientos previos 
con aprendizajes nuevos.

Una de las líneas de abordaje en la construcción de las nuevas alfabe-
tizaciones la constituyen las nuevas generaciones nacidas en ambientes 
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tecnologizados, que adquieren competencias cognitivas sobre el uso de 
las tecnologías digitales a partir de la práctica, en relación con lo lúdi-
co (videojuegos, redes sociales), en sus tiempos de ocio, de un modo 
intuitivo y ligado a lo experiencia. Estas competencias son adquiridas 
por fuera de la educación tradicional, Moravec y Cobos (2011) en su 
libro “El aprendizaje invisible” sostienen que dichas competencias no 
son valoradas por las instituciones educativas, por lo que hoy debemos 
reconocer cuáles de las competencias que se deben enseñar en el entorno 
del aprendizaje formal e integrar aquellas que son aprendidas en “otros” 
ámbitos y durante el tiempo libre. Alfonso Gutiérrez (2012, p. 174) 
propone la alfabetización que “capacite a las personas para utilizar los 
procedimientos adecuados al enfrentarse críticamente a diferentes tipos 
de textos (diferentes en cuanto a su función y sistema de representación 
simbólica) y para valorar lo que sucede en el mundo y mejorarlo en la 
medida de sus posibilidades”.

De este modo se producen transformaciones en los modos de apren-
der que vienen de la mano de las prácticas de aprendizaje colaborativo 
relacionada con la cultura participativa (Jenkins, 2006) en la que se 
asocian la convergencia de las industrias de las plataformas, la in-
teracción social con la cultura popular. Jenkins recuperando a Levy 
expresa: “surgen nuevas formas de comunidad, se definen mediante 
afiliaciones voluntarias, temporales y tácticas reafirmadas en virtud del 
conocimiento de una comunidad pensante, ya no es un conocimiento 
compartido…hoy resulta imposible que un único ser humano, o incluso 
un grupo de gente, domine todos los conocimientos y destrezas… Estas 
comunidades se mantienen unidas mediante la producción mutua y el 
intercambio recíproco de conocimiento…estimulan a los miembros 
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individuales para que busquen nueva información para el bien común.” 
(Jenkins, 2006, p. 37).

En la investigación se plantea avanzar sobre la perspectiva de la tra-
dición de los estudios de alfabetismo mediático con una focalización en 
las prácticas y usos que hacen los jóvenes con los medios de comunica-
ción, definiéndolos como prosumidores en tanto sujetos potencialmente 
capaces de generar y compartir contenidos de diferentes tipos y niveles 
de complejidad; recuperando el modo en que los fans intercactúan con 
las narraciones transmediáticas (Scolari, 2018)

Las evidencias del trabajo empírico les permiten reconocer que los 
jóvenes y adolescentes entrevistados en 8 países diferentes disponen de 
134 competencias transmedia, de diversos niveles de complejidad que 
las organizaron en 9 dimensiones que abarcan producción; prevención 
de riesgos; performance, gestión social, individual y de contenidos; 
medios y tecnología; ideología y ética; narrativa y estética. Así mismo 
expresan que estas competencias no son generalizables para todos los 
jóvenes, dándose una diferenciación en torno a aquellas relacionadas con 
la producción con la dimensión de la ideología y ética que aparecen en 
menor medida; como así también la distinción con respecto al género, 
las jóvenes desarrollan prácticas relacionadas a lo relacional en tanto 
los jóvenes a lo lúdico (2018).

2. Un Acercamiento al campo de las Nuevas Alfabetizaciones

En los apartados anteriores hemos presentado una aproximación del 
marco teórico y al estado del arte para abordar la problemática de las 
alfabetizaciones objeto de nuestra investigación y hemos iniciado una 
aproximación al trabajo empírico con el fin de evaluar ciertas herramien-
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tas metodológicas que posibiliten una mirada de carácter interpretativo 
para relevar diversas experiencias que den cuenta de alfabetizaciones y 
construcción de saberes en el ámbito de la ciudad de Rosario e identificar 
las prácticas en relación entre las nuevas alfabetizaciones y la cultura 
de la convergencia mediática.

Para esto iniciamos la tarea eligiendo como primer estudio de caso 
el “Seminario de Educomunicación para la Sociedad del Conocimiento” 
de la Lic. en Comunicación Social y del Profesorado de Comunicación 
Educativa de la U.N.R. El mismo fue elegido porque conjuga la moda-
lidad presencial con la virtual.

En el período comprendido entre el 2007–2009 se comenzó la 
propuesta de virtualización con la utilización las Aulas virtuales de-
sarrolladas por el Campus Virtual de la U.N.R. sobre la plataforma 
GNU–GPL del proyecto “VIRTUS” de la Universidad de Colonia 
(Alemania) denominada ILIAS. Esta plataforma permitió integrar he-
rramientas de gestión académica y administrativa, con herramientas de 
comunicación y producción, en la que se ponían en juego actividades 
que posibilitaban por un lado el aprendizaje específico de los contenidos 
curriculares con la adquisición de competencias en el uso de TIC. La 
propuesta educativa del Seminario eligió este entorno teniendo en cuenta 
el diseño de la interface de las aulas virtuales que era similar al modelo 
de las interfaces de las computadoras, adoptaba la figura de metáforas 
del aula presencial, biblioteca, tablón de publicación de informaciones, 
espacio de consulta, espacio de evaluación, escritorio personal. Es decir 
que el entorno posibilitaba la articulación de prácticas de la educación 
presencial con prácticas de educación virtual tanto en lo burocrático 
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como académico, que en forma intuitiva intentaba facilitar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  

Imagen 1. Plataforma Educativa Campus Virtual U.N.R. Educomunicación Fuente: 
www.puentoedu.edu.ar/comunicades

Cabe señalar que la evaluación de la experiencia en tres cohortes 
de cursado, los alumnos en encuestas y entrevistas mostraban una vi-
sión positiva con respecto a la propuesta y la necesidad de cambios en 
los modos de enseñanza y aprendizaje en la universidad acorde a las 
transformaciones que se producen en la SIC, y una crítica, ya que en 
este proceso de innovación los modos de apropiación que realizaban los 
alumnos mostraban alguna resistencia relacionada con la posibilidad de 
accesibilidad a los dispositivos tecnológicos (computadoras, software) 
y a la conectividad de Internet (dificultades con el ancho de banda), si 
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bien las clases se realizaban en Gabinete de Computación y los alumnos 
tenían acceso a computadoras en la Biblioteca de la Facultad,  además 
se ha observado que necesidad de una curva de aprendizaje con respecto 
al uso del entorno,  por lo que rescatamos la visión de Buckingham 
quien sostiene: “Una buena parte de este aprendizaje [informacional 
y tecnológico] se lleva a cabo sin que haya enseñanza explícita: es el 
resultado de la exploración activa, del ‘aprendizaje a través de la prác-
tica’ … Esta forma de aprendizaje es social en grado sumo: se trata de 
colaborar e interactuar con otros y de participar en una comunidad de 
usuarios” (2008, p. 135).

Este espacio curricular a partir del 2010 renovó su propuesta  edu-
cativa  en la que se decidió optar por la red social educativa Ning con 
el objetivo de promover actividades de enseñanza y aprendizaje que 
recuperaran los modos de producción del conocimiento  y los saberes 
adquiridos por los jóvenes en el uso cotidiano de los entornos digita-
les, generando de este modo un entorno centrado en el aprendizajes de 
los que pudiera promover en el desarrollo de uso de habilidades en el 
uso de TIC para la resolución de situaciones problemáticas en forma 
creativa, asumir un pensamiento crítico frente a los acelerados cambios 
tecnológico, trabajar colaborativamente en red, producir conocimiento 
independientemente del dispositivo digital. 

La red Ning permitía organizar espacios destinados a la conforma-
ción de una comunidad de aprendizaje a modo de aula en las que se 
desarrollaban las actividades complementarias a las presenciales con 
espacio para el diseño de contenidos, repositorio de bibliografía, correo 
electrónico, chat y foro para la interactividad sincrónica y asincrónica. 
Si bien la propuesta del diseño contaba con una interface similar a otras 
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redes, posibilitaba un seguimiento de los alumnos, se podía observar 
que sólo un 60 % de los estudiantes accedían al entorno, y el resto solía 
realizar las actividades a partir de las clases presenciales, dándole uso 
a los repositorios bibliográficos y ofreciendo reparos para la participa-
ción en los espacios de comunicación virtual o recurrían para el uso 
del correo electrónico de Yahoo, Gmail y Facebook para comunicarse; 
inclusive para algunos alumnos fue la primera experiencia con este 
tipo de dispositivos.  

En los tres primeros años, Ning, se ofrecía como una red educativa 
gratuita, pero en el año 2014 pasó a promover un uso comercial limitando 
el acceso a las herramientas de comunicación, de los repositorios ante 
estas limitaciones y el modo de apropiación de los alumnos por lo que 
se decidió renovar la propuesta.

Imagen 2. Red Social Ning: Educomunicación: www.educomuniacion2012.ning.com
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En el año 2015, después de haber realizado un relevamiento de diver-
sas experiencias de innovación en la Carrera de Comunicación Social4  
y de otras universidades; acompañado con el proceso evolutivo de la 
convergencia cultural, la difusión de softwares y de aplicaciones que 
facilitan la apropiación de los entornos digitales en todos los ámbitos de 
la sociedad, la masificación del uso de las redes sociales; en el equipo 
de cátedra  consideramos replantear la propuesta en la que  tuvimos 
en cuenta la evolución del ecosistema digital, las prácticas y modos de 
apropiación de los alumnos, un modelo educativo que se centrara en el 
aprendizaje colaborativo de los alumnos que posibilitara la construcción 
social del conocimiento. 

En el diseño del entorno virtual de aprendizaje EVA se pusieron 
en juego instancias de aprendizaje que integran la clase presencial con 
actividades virtualizadas por plataformas que convergen, el diseño de 
la página web que contiene espacios destinados a la interactividad de 
carácter informacional y pública, en la que los alumnos encuentran: 
Programa, Trabajos Prácticos, Hipermedioteca (publicaciones digita-
les, videos) articulado con las redes sociales Facebook y Twitter para 
la interactividad. Además, los alumnos disponen de un espacio para el 
trabajo colaborativo y de interacción privada que es el G+ en el que 
desarrollan actividades como Foros de discusión, publican trabajos 
prácticos, realizan comunicaciones interpersonales y grupales.

4. Alberdi y otros. PID: Tics e innovación educativa para la Sociedad del 
Conocimiento. El caso de la Escuela de Comunicación
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Imagen 3. Página web del Seminario de Educomunicación – https://educomunr.
wordpress.com

Imagen 4: Perfil de Fabebook https://www.facebook.com/EducomUNR
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Imagen 4. Espacio de G+ destinado a la comunicación privada del grupo.

En este momento nos encontramos en un proceso de evaluación de 
las interfaces para tratar de identificar el tipo de prácticas que realizan 
docentes y alumnos en el mismo, por lo que hemos diseñado un ins-
trumento que tiene como objetivo identificar el sentido que le otorgan 
los alumnos a su relación con las tecnologías, su disponibilidad, las 
prácticas a través de la redacción de Historia de Vida. Les propusimos 
a los alumnos que realizaran un relato en el que pudieran dar cuenta su 
relación los espacios, momentos en que consideraran que han aprendido, 
los saberes adquiridos, la implicancia de las TIC con respecto a su vida 
cotidiana y a sus aprendizajes y saberes a lo largo de su trayectoria de 
su vida.

La producción de los relatos se podía realizar en diversos lenguajes 
y en plataformas.  El diseño del instrumento puso en juego dos dimen-
siones, por un lado, la construcción y recuperación del discurso de los 
relatos de vida y por otro permitió explorar la relación en cuanto a los 
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saberes/competencias de los alumnos como prosumidores en el sentido 
que plantea Scolari (2018) y de lector- autor planteado por Landow 
(1995) con respecto a utilización de los distintos formatos textuales y 
plataformas digitales.

 El resultado de los datos aportado por instrumento que se ha apli-
cado en las cohortes 2017 y 2018 nos ha permitido arribar a algunas 
apreciaciones de carácter provisorio.Un primer análisis nos permite 
reconocer entre las dos cohortes es la elección de del tipo de discurso y 
formato para su elaboración. En el año 2017, el 80% de los estudiantes 
utilizaron el formato texto lingüístico de carácter narrativo, algunos 
recurrieron a otros formatos, como la inforgrafía y/o Prezzi, en la que 
articularon textos lingüísticos, gráficos, sonidos e imágenes. 

El grupo correspondiente al 2018, recurrieron en un 60 % a la uti-
lización soportes audiovisuales como videos de YouTube, infografías, 
Genial.l , streaming de audios para plasmar sus experiencias de vida; 
una cuestión  que resulta distintiva es que los alumnos que adoptaron 
estas modalidades pertenecen a la carrera de Profesorado en Comu-
nicación Educativa; varios  de ellos comenzaron la Licenciatura en 
Comunicación Social, y luego se pasaron al Profesorado, adjudicando 
“preferencia por la enseñanza”.

En el caso del uso de Prezzi, YouTube, infografías, Genial.l, strea-
ming de audios o videos se observaron relatos desarrollados en formato 
hipertextual en los que se propician la potencialidad de la convergencia 
de los lenguajes, estimulando procesos de integración de diversos so-
portes textuales con técnicas de representación no lineal.

La interpretación de las historias nos permite dar cuenta  del sen-
tido que le otorgan los alumnos a su relación con las tecnologías, su 
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disponibilidad, accesibilidad , entre lo  que pudimos   identificar  que 
todos tienen una visión positiva del uso de las TIC, puesto que realizan 
actividades como el encuentro de fuentes de consulta, siendo ellas la 
“llave a un mundo de información” (expresión de alumna en uno de 
las historias), en las que se  señalan el valor de la instantaneidad de 
la comunicación y reconocen al celular como el dispositivo de mayor 
utilización, afirmando que los mantiene actualizados, logra que estén 
conectados y les permite acceder a con contenidos audiovisuales.

Así mismo, se puede reconocer que hacen un uso diferencial entre 
la computadora y el celular, afirman que el último es “rápido, efectivo 
y productivo”.  El celular se da para el manejo de sus redes, la lectura 
de diarios digitales, en cualquier momento, como en el colectivo, o 
cualquier rato de tiempo libre.

Nos resulta importante resaltar dos casos hallados de estudiantes que 
no consumen televisión, reemplazada ella por la computadora, argumen-
tando que hasta determinada edad no tenían servicio de cable, lo que 
hizo que no incorporen el hábito. En tanto, y en relación a otros medios 
masivos, gran cantidad de participantes escuchan la radio diariamente, 
lo que demuestra la reinvención de un espacio comunicacional en pos 
del aprovechamiento contemporáneo.

En relación al uso del tiempo libre reconocen que lo dedican a hacer 
deportes, ir a danza, todas prácticas relacionadas con el cuerpo. Además, 
miran series, leen diversos libros, asisten a eventos sociales y espacios 
de recreación; usan casi todas las redes sociales, Instagram, Twitter, 
Facebook, WhatsApp, donde se relacionan con sus amigos, buscan in-
formación, descargan archivos, suben fotografías, entre otras opciones.
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Los alumnos de la cohorte del 2018 expresan que algunas de las 
prácticas que comúnmente eran aplicables al tiempo libre, ahora las 
incorporan para aprehender, puesto que aprovechan las plataformas de 
vídeo, como YouTube, para incorporar tutoriales, búsqueda de informa-
ción, armar grupos de WhatsApp para estudiar, realizar presentaciones 
de trabajos entre otras herramientas de conocimiento. 

En cuanto a sus trabajos, ellos se relacionan con las TIC, ya que se 
desarrollan básicamente en su totalidad delante de una computadora. 
“Las TIC, atraviesan casi todos los aspectos de mi vida, son la cone-
xión al mundo, la fuente de información y expresión que más utilizo. 
Me han ayudado a encontrar y reunirnos con personas con mis mismos 
intereses u objetivos, que conocí a través de, por ejemplo, Facebook 
y con quienes concreté proyectos, entrevistas y formé grupos...”, un 
testimonio de la relación actual de los jóvenes con las TIC.

El diseño de esta herramienta que posibilita la construcción de sus 
Historias de Vidas con el eje de la dimensión del uso y de las prácticas 
de las TIC utilizando diferentes formatos textuales, si bien tiene sus 
límites porque su aplicación se da a una población de jóvenes que tienen 
acceso a ambientes tecnologizados, nivel de educación universitaria 
permite  explorar en torno a dos dimensiones que las alfabetizaciones, 
por un lado los usos y el sentido que le otorgan a las misma y por otro 
los modos de producción en torno a los lenguajes y plataformas. Esta 
fuente de información será cumplimentada con técnicas de observación 
participante, entrevistas y análisis de contenido de producciones multi-
mediales relacionadas con lo relacional, el tiempo de ocio, aprendizajes 
formales y no formales.



499

En la investigación se profundizará el estudio de poblaciones de 
jóvenes que provengan de distintos niveles socio-económicos y educa-
tivos de la ciudad de Rosario que posibilite indagar sobre los procesos 
de construcción de nuevas alfabetizaciones para la SIC.

3 Apostillas sobre las Nuevas Alfabetizaciones

En este tiempo de nuevas alfabetizaciones, multialfabetizaciones, 
alfabetizaciones transmedias, la experiencia  de doce años de prácticas de 
innovación que articulan las dimensiones de la educación -comunicación 
y TIC en el proceso de virtualización  del Seminario de Educomunica-
ción nos permiten realizar algunas reflexiones al momento de pensar 
una propuesta educativa en el marco de una institución tradicional como 
la Universidad en la que consideramos necesario asumir una actitud 
reflexiva  y de evaluación continua.

El diseño del EVA tiene como objetivo la conformación de un espacio 
en el que convergen diferentes plataformas y lenguajes promoviendo 
la interactividad entre los diferentes usuarios, donde se trabaje colabo-
rativamente, se posibilite la comunicación.  El desafío es que no sea el 
resultado de la suma de las diferentes plataformas y aplicaciones; sino 
la creación de un ambiente donde se ponen en juego la presencialidad 
del aula física con la virtualidad en un continum en el que se producen 
relaciones intersubjetivas entre los diferentes actores involucrados 
promoviendo la construcción social del conocimiento. En este sentido 
Cobos (2016,94) expresa “…educación colaborativa es lo que se com-
parte no son solo los recursos, también se comparte el conocimiento con 
nuevas posibilidades de negociar significados y generar valor al crear 
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e intercambiar saberes dentro y fuera de la institucionalidad. Construir 
el aprendizaje tanto dentro como fuera de las instituciones educativas”.

Con el fin de lograr una convergencia de saberes, relaciones y tec-
nologías que se producen y circulan en nuestra sociedad con el fin de 
formar a las nuevas generaciones recuperando las prácticas culturales 
y los saberes que los alumnos han adquirido por fuera de la educación 
formal para que puedan vincularse con ellas de forma creativas y crí-
tica estableciendo un diálogo fluido con los lenguajes, saberes y las 
prácticas tradicionales.  En tanto al considerar a las TIC como fuerza 
organizadora de ambientes culturales, que promueven el desarrollo de 
habilidades cognitivas, que organizan el conocimiento deben incluirse 
como parte constitutiva de la currícula, que posibiliten a los alumnos la 
producción de narrativas en diferentes lenguajes, integrando los saberes 
disciplinares a los modos de representación que posibilitan, superando 
el uso instrumental de las mismas.

Imaginar las alfabetizaciones del siglo XXI en el marco del  “Se-
minario de Educomunicación para la Sociedad del Conocimiento” 
supone una responsabilidad con los estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación Social y del Profesorado de Comunicación Educativa  
nos pone frente al desafió de una formación que posibilite el diálogo 
intergeneracional entre docentes, alumnos, adscriptos y de la institución  
para la construcción de una propuesta educativa en la cual los actores 
sociales asumamos un compromiso para la construcción de una ciuda-
danía para la Sociedad del Conocimiento.
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Impacto del Idioma Quechua en la Web 2.0

Shanna Laskmi Taco-Loaiza1

La web 2.0 surge como una forma innovadora de introducir la inte-
ligencia necesaria a la Red con el objetivo de involucrar directamente 
al usuario, dando lugar a una web semántica - planteada desde la Web 
1.0 - cuya característica fundamental es la construcción de un espacio 
social propulsor de una sociedad de la información, es por esta carac-
terística que ha llegado a ser calificada como Web social (Fumero A. & 
Roca G., 2007). Este término, que fuera acuñado por Dale Dougherty 
de O’Reilly Media, se entiende también como todos aquellos servicios 
de Internet sustentados en una base de datos presta a la modificación del 
usuario (Ribes, 2007). Según Merlo (2008) la Web Social reúne ciertas 
características como tener un navegador como herramienta, sencillez, 
cooperación, interoperabilidad, etiquetado, participación, variedad, 
personalización,  experimentación y desinterés.

A la web 2.0 pertenecen los wikis, joomlas, moodles, repositorios 
multimedia, redes sociales y blogs. Estas últimas se remontan a 1993, 
sin embargo, se desarrollan con la llegada del mundo 2.0.

1. Estudiante de pregrado de Comunicación Social en la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

 Miembro del Grupo de Investigación MediaLab UNMSM. 
 E-mail: shanna.taco@unmsm.edu.pe
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El blog es un sitio web de actualización periódica que ofrece la 
lectura de uno o varios autores acerca de un tema de interés, cuya uni-
dad fundamental es el post o entrada en los que el lector puede escribir 
sus comentarios y el autor darles respuesta; estos se encuentran en la 
blogósfera, término que fue acuñado por Brad Graham en el año de 
1999 y dos años después fundamentado por el bloguero William Quik 
en su sitio web Daily Pundit: “Propongo un nombre para el ciberes-
pacio intelectual que nosotros los blogueros ocupamos: blogósfera. Es 
suficientemente simple; la raíz de la palabra es logos: en la filosofía 
presocrática, el principio que gobierna es el cosmos, la fuente de ese 
principio o la razón humana del universo.” (Quick, 2001), que con el 
pasar de los años fue estudiado por diversos autores como Orihuela el 
cual define este término como: “el espacio de los weblogs en la red, 
es en realidad un variado conjunto de micro y macro comunidades de 
fronteras difusas a las que cada bloguer pertenece de forma simultá-
nea.” (Orihuela, 2006, p. 133), de allí que exista una temática variada: 
blogs personales, periodísticos, empresariales, tecnológicos, educativos 
(edublogs), etc. 

Pese a los grandes avances se da el problema social tecnológico 
debido al desconocimiento de esta invención: no todos los usuarios 
exploran las posibilidades de comunicación que ofrece un blog.

Estándares y Recursos Web

Según Hernandez R. y Greguas D. (2010) los estándares web son 
reglas que potencian la usabilidad y accesibilidad, los cuales están ba-
sados en tres aspectos: la interacción con el usuario, optimización de 
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la presentación de datos al usuario y de la estructura del sistema para 
facilitar la ubicación de componentes. 

Para lograr estructuras web más complejas y atractivas es necesario 
el conocimiento de lenguajes de programación por parte del editor. En 
ese sentido, el Lenguaje de Marcado de Hipertexto, en inglés Hipertext 
Mark-Up Language (HTML), es el principal lenguaje de codificación 
empleado para manejar la apariencia y comportamiento de una página 
web,  además de enriquecer el contenido gracias a la opciones avanzadas 
(Hernández & Greguas, 2010)  

Situación Actual del Quechua en el Perú 

El quechua es uno de los principales idiomas del Perú desde épocas 
pre coloniales; pero en las últimas décadas, su situación ha entrado en 
debate debido a la incertidumbre por su futuro (Blácido, 2016).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) considera 
al lenguaje como factor transcendental en el proceso de identificación 
con una cultura o grupo étnico además de ser la vía de transmisión de 
cultura. Es así que en el  último  cálculo de la población según lengua 
materna aprendida en la niñez  realizada por el INEI en el Censo 2017: 
XII de Población y VII de Vivienda) obtuvo los siguientes resultados:

 
“…el Castellano es el idioma que la mayoría de la población del 
país aprendió hablar en su niñez. Se registró 22 millones 209 mil 
686 personas (82,6%) de la población de 5 y más años de edad que 
manifestó haber aprendido este idioma en la niñez; seguido del 
Quechua con 3 millones 735 mil 682 (13,9%), Aimara 444 mil 389 
personas (1,7%); otra lengua nativa 210 mil 17 personas (0,8%) 
y otro tipo de lengua 83 mil 981 (0,3%). […] En el período inter-
censal 2007-2017, la población que tiene como lengua materna al 
Castellano se incrementó en 7,2% (1 millón 491 mil 459), los que 
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aprendieron hablar Quechua en 14,5% (473 mil 932) y la población 
con lengua materna Aimara en 2,3% (10 mil 19).” (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática [INEI], 2017, p. 197)

A partir de esta información, es importante mencionar que la po-
blación quechua hablante se ha constituido como minoría frente a los 
hablantes del castellano tanto en el área rural como urbana; la diferencia 
se incrementó  con respecto al censo del año 1993, en el que hubo una 
reducción en el número de quechua hablantes (de 16,6 a 13,2), pero que 
mostró un resultado favorable entre los periodos censales 2007-2017 
en el que el porcentaje se incrementó (13,2 a 13,9) tal como se muestra 
en el siguiente cuadro.

Grafico 1. Perú: Población censada de 5 y más años de edad, según lengua materna 
aprendida en la niñez 1993, 2007 y 2017 (Porcentaje). Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) (2017)

Lo curioso de este incremento es que el mayor crecimiento  porcen-
tual de hablantes del idioma quechua, no se dio en el área rural sino en 
el área urbana, tal como lo muestra el siguiente cuadro:
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Gráfico 2. Perú: Población censada de 5 y más años de edad, según área de residencia y 
lengua materna aprendida en la niñez, 2007 y 2017 (Absoluto y Porcentaje). INEI (2017)

Asimismo el último informe del INEI detalla datos acerca del acceso 
a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los hogares 
peruanos, en la que toma en cuenta tanto al servicio de internet, tv por 
cable, teléfono celular y teléfono fijo como una TIC. En base a ello el 
uso de tecnologías se ha acrecentado considerablemente entre los años 
2007 y 2017. Se pasó de un 53,3% a 86,1% de viviendas con acceso 
a las TIC.

Sin embargo, es el internet una de las  TIC que más ventajas brinda 
al usuario, pues son grandes avances que ha logrado en el ámbito edu-
cativo gracias a la gran cantidad de motores de búsqueda con los que 
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cuenta (Mejía & Gómez, 2017). Es así que para hacer uso de la Web 
2.0 es indispensable el acceso a esta TIC. Según el informe, si bien 
hubo un incremento importante en el número de hogares con internet, 
sigue siendo mayor el porcentaje de hogares que carece de este servi-
cio. Se  pasó de un 93,2% a un 72,0% entre los años 2007 y 2017.  En 
todos los departamentos hubo un incremento, tal como se muestra en 
el siguiente gráfico:

Gráfico 3. Perú: Hogares que tienen conexión a internet, según departamento, 2007 
y 2017 (Porcentaje). INEI (2017)
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Por otro lado, el  Documento Nacional De Lenguas (2016) elaborado 
por el Ministerio de Educación  tiene como objetivo la regulación, pre-
servación, desarrollo, recuperación y fomento de las lenguas originarias 
del Perú y sus distintas variantes y cuya finalidad es orientar e informar 
sobre la situación de las lenguas originarias:

“…de modo que las diferentes instituciones de diversos sectores 
nacionales, regionales y locales lo utilicen como una base de datos 
para plantear políticas de atención adecuadas a estas poblaciones 
y se desarrollen acciones que garanticen el cumplimiento de la 
mencionada ley.” (Ministerio da Educación del Perú, 2013, p. 4)

En relación con ello, este estudio parte de la premisa que la tecno-
logía presenta alternativas, que de ser bien utilizadas, podría ayudar en 
la continuación del crecimiento porcentual en el número de quechua 
hablantes (como lo evidenció los resultados de los censos 2007-2017). 
Asimismo detener el proceso de desaparición de un idioma importante 
para el mundo como es el quechua porque si un idioma muere, la cultura 
de ese idioma muere con él. 

Objetivos

1. Señalar las características y recursos utilizados por las páginas 
web creadas con el fin de difundir el idioma quechua.

2. Determinar la eficacia con la que los autores estudiados utilizan 
los recursos web.

Metodología

Se trata de una investigación básica de tipo descriptiva. El enfoque 
es cualitativo y el método es inductivo. Se tomó en cuenta el modelo no 
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experimental y descriptivo utilizado por Verónica Marín-Díaz, Esther 
Sampedro-Requena y Jorge  Figueroa Flores en una reciente investiga-
ción acerca de la inclusividad en la Web 2.0. En dicho artículo se halló 
que los edublogs son considerados poco inclusivos; en este, mediante 
la descripción de características estructurales de un grupo de edublogs 
se fijará el potencial explotado por los autores; lo cual se relaciona con 
la percepción del público, evaluado por estudios anteriores. El recojo 
de datos utilizando  fue revisión de fuentes documentales, cuyo instru-
mento fue una guía de observación en forma de cuadros matrices de 
elaboración propia. Se estudiaron las variables: web 2.0, blog, idioma 
quechua. La muestra de los blogs seleccionados se tomó de una muestra 
mayor, para lo cual se estableció como principal requisito: el enfoque en 
la enseñanza del idioma quechua; de ahí se encontraron, únicamente, 5 
blogs que cumplían dicho requisito. La temática escogida es el idioma 
quechua en los “edublogs” orientados a enseñar, mediante lecciones, 
esta lengua nativa. Se verificó que respondieran a las características que 
los especialistas establecen como identitarias de la web 2.0.

Las características de la Web 2.0 utilizadas para el análisis son las 
propuestas por Merlo (2008). En el siguiente cuadro se detallan las 
cualidades o herramientas básicas cuya presencia fue evaluada en cada 
blog para corroborar si este cumple, o no, con la característica.



Tabla 1.
Características de las Web 2.0 

Características de 
la Web 2.0 Descripción Factores evaluados

Navegador como 
herramienta

La etiqueta 2.0 implica una evolución (aunque se 
pueda seguir hablando de Web), cuya principal 
novedad es la participación.

Uso de navegadores como: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, etc. Para 
acceder al blog. 

Sencillez

La Web social se ha simplificado la publicación de 
contenidos. Existe una facilidad para crear y mantener 
gestores de contenido (CMS) como blogs y wikis, 
el desarrollo de “favoritos” vía web, la difusión 
de perfiles personales en redes sociales, etc. Su 
popularidad radica en que el usuario no necesita tener 
conocimientos técnicos.

Uso de plataformas intuitivos 
como Blogger o Wordpress 

Cooperación

El colectivo es importante. Los CMS, como por 
ejemplo las redes sociales, permiten que las opiniones 
se sumen y los comportamientos de todos sean tenidos 
en cuenta. En el nuevo internet se trabaja de forma 
distribuida y es posible la construcción conjunta de 
contenidos en línea o con la posibilidad de publicar 
“comentarios” en páginas ajenas, todo esto es 
evidencia de la “inteligencia colectiva”.

Existencia de una sección de 
comentarios

Cantidad de comentarios



Interoperabilidad

Las tecnologías digitales estimulan la participación y 
permiten la integración de herramientas. Los sistemas 
de programación como Ajax o los lenguajes de 
etiquetas ofrecen la posibilidad de compartir códigos, 
reproducir en web particulares contenidos externos o 
establecer interfaces con aplicaciones que se ejecutan 
en servidores remotos. Las APIs, los mashups, los 
widgets o la sindicación son ejemplos de este principio.

Widgets para hacer más 
interactivo el blog.

Etiquetado (tags) 
como sistema

Se tiene en cuenta que la información digital tiene la 
característica de poder incluir datos sobre sí misma. 
La web social emplea descripciones realizadas por 
los usuarios, estableciendo redes que llevarán a 
informaciones similares. Los esquemas de metadatos 
y microformatos o la inclusión de etiquetas en las 
aplicaciones sociales son determinantes para compartir 
información semántica, lo que equivale a compartir 
recursos digitales.

Existencia de etiquetas temáticas 

Participación

Debido a que los datos personales son difundidos en 
redes sociales. Mediante los sistemas de filtrado es 
posible que los contenidos considerados interesantes 
destaquen entre los generados en un periodo de 
tiempo, en un medio o sobre un tema. Los sistemas 
de valoración permiten que el usuario establezca 
la calidad o utilidad del recurso. Existen sistemas 
de calificación entre los usuarios a través de sus 
aportaciones, conductas u opiniones.

Botón ‘Me gusta’

Cantidad de ‘Me gusta’ 



Variedad
La Web social no tiene límites. Existe una gran 
diversidad de manifestaciones. Servicios de 
información y aplicaciones informáticas muy diversos 
pueden ser catalogados como internet 2.0

Temas de las publicaciones

Personalización

El usuario decide cómo emplear las tecnologías de 
la participación, qué servicios le son útiles y bajo 
qué forma y condiciones los va a utilizar, así como el 
desarrollo de interfaces  particulares de herramientas, 
utilización de contenidos externos, inserción de 
códigos, widgets, que el usuario empleará de acuerdo a 
su creatividad y necesidades.

Fondo del blog

Diseño del encabezado

Diseño plantilla

Hileras del blog 

Experimentación
Nada es eterno en la Web social. Se trata de la beta 
continua, como se suele denominar a esta característica 
del internet 2.0.

Uso de plantilla personalizada con  
HTML 

Desinterés
El carácter social de la nueva Web también incluye 
como elemento definitorio la búsqueda del bien común. 
Las tecnologías son abiertas al igual que los recursos. Contenido accesible 

Con base en Merlo (2008) 
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Se realizó una búsqueda de los sitios web, para posteriormente rea-
lizar una descripción y análisis de elementos de cada uno de estos. El 
periodo de análisis corresponde a los años 2005 y 2018. La peculiaridad 
es que todos fueron diseñados en la plataforma Blogger, que administra 
la firma google y cuyo uso no tiene costo.

Resultados

Los blogs analizados no fueron elaborados, necesariamente,  por 
personas pertenecientes a grupos cuyo idioma originario es el quechua. 
Con lo cual se resalta su labor y preocupación por la revaloración de 
esta lengua ancestral.

De los cinco blogs registrados en la web desde el año 2005, actual-
mente, solo dos se encuentran vigentes: “Mundo quechua” y “Habla 
quechua”, cuyas publicaciones más recientes son del 1 de abril del 2018 
y 16 de julio del 2018, respectivamente. En el caso de la segunda, el 
número de publicaciones ha decrecido con el pasar de los años.

En primer lugar, se detallarán los contenidos de cada uno de los 
blogs, para posteriormente, en base a ellos, contrastar la presencia de las 
características de la Web 2.0. Asimismo, aparte de los recursos ‘texto’, 
se evaluará la presencia de  los recursos web: imagen, audio, video. 

Admiradores del Idioma Quechua

Autor: Félix Rodri

Recursos web: Variedad de imágenes, videos, links de apps y 
libros

Tipos de contenido: Palabras básicas en quechua, noticias 
relacionadas al idioma, además de poemas, afiches y canciones 
en quechua
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Curso de quechua

Autor: Utiliza el pseudónimo ‘Quechua’ (no brinda datos)

Recursos web: Uso de texto, pocos hipervínculos, videos, dia-
positivas (imágenes)

Tipos de contenido: Números, el alfabeto, la familia, los ani-
males y los colores en quechua.

Mundo quechua

Autor: Ivan Acuña

Recursos web: Más textos, pocas imágenes, links de videos

Tipos de contenido: 

• Lecciones en quechua: verbos, adjetivos, conjugaciones, etc.

• Canciones y cuentos en quechua

• Artículos acerca de la cultura andina

• Frases en quechua, español e inglés

• Links de videos relativos al quechua.

Quechua nuestra lengua

Autor: Dina Vera

Recursos web: Textos, videos (con enlaces a YouTube), imá-
genes a modo de complemento de textos 

Tipos de contenidos:
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• Lecciones de quechua con descripciones teóricas

• Números, historietas, estaciones del año y verbos en quechua

• Notas breves acerca de la importancia del quechua,

• Artículos breves, en los que se aborda la problemática de la 
difusión del idioma quechua. 

• Propuestas de la autora acerca de la enseñanza del quechua 
a través del Facebook y YouTube

Habla quechua

Autor: Noemí Vizcardo

Recursos web: Imágenes dinámicas, gran cantidad de videos 
propios., hipervínculos con presentaciones tipo PPT.

Tipos de contenido:

• Poemas en quechua con traducción

• Videos de tutoriales de  preparación de comida tradicional 
andina,  diálogos, entrevistas y lugares turísticos cusqueños  
en quechua. Además de la Constitución y canciones criollas 
traducidas al quechua 

• Links de notas informativas acerca del valor del quechua.

• Videos de lugares turísticos de Cusco en quechua.

• Anuncio de presentación de libros de la autora

• Artículo acerca del perfil del intérprete-traductor quechua.
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Los datos acerca de la primera y última publicación de los blogs 
orientados a la difusión del idioma quechua que se registraron al realizar 
las fuentes documentales fueron:

Tabla 2
Primera y última publicación de los blogs seleccionados 

Nombre del blog Primera 
publicación

Última 
publicación

Admiradores del idioma
quechua 
http://admiradoresdelquechua.
blogspot.com/

16 de enero 
2011

24 de abril del 
2018

Curso de quechua 
http://yachayrunasimita.
blogspot.com/

7 de febrero de 
2014

2 de octubre 
del 2016

Mundo quechua 
https://mundoquechua.
blogspot.com/

26 de mayo del 
2006

01 de abril del 
2018

Quechua nuestra lengua.
https://quechuanuestralengua.
blogspot.com

23 de agosto 
del 2009.

10 de 
noviembre del 
2015

Habla quechua
http://hablaquechua.blogspot.
com/

12 de 
septiembre 
2005

16 de julio del 
2018

Se procedió a revisar y analizar cada blog a partir de estas categorías 
de análisis: idioma quechua, lenguaje web 2.0 y blogosfera.

En torno a la característica «el navegador como herramienta», todos 
estos blogs por el  hecho de estar diseñados en la plataforma Blogger, 
de la firma Google, corroboran dicha característica. Al permitir la 
modificación del usuario y la producción de contenido libre se habla 
ya de una Web Social. Cabe enfatizar el hecho de que el número de 
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publicaciones de los blogs vigentes ha decrecido, asimismo dos de los 
cinco blogs escogidos no se encuentran activos: “Curso de quechua” 
y “Quechua nuestra lengua”, lo cual abre la problemática acerca del 
porqué se decide abandonar  el proyecto iniciado. 

En el caso de «desinterés», los cuatro autores ofrecen contenidos 
con publicaciones de lecciones del idioma quechua  abiertos a todo el 
público. De los cinco blogs analizados, solo en “Habla quechua” exis-
ten ofertas de servicio de traducción o asesoría legal, pero ello no ha 
limitado la publicación de contenido de libre acceso. 

Las herramientas o recursos para la creación de contenidos, en el caso 
de la plataforma Blogger y sus múltiples recursos, son de libre acceso. 
Esta característica está estrechamente relacionada con la «experimenta-
ción» y «sencillez», que en los blogs seleccionados varió de acuerdo al 
trabajo de exploración o curiosidad del usuario para explotar al máximo 
los recursos. Si bien la Web 2.0, de manera específica los blogs, pueden 
ser utilizados casi de manera intuitiva para acceder a modificaciones 
más complejas es necesario conocer lenguajes de programación. 

La característica «variedad» se puede analizar tanto a nivel general 
como particular. A nivel general, tomando en cuenta los blogs existentes 
en la web, existe una amplia multiplicidad temática; pero si evaluamos de 
manera particular cada uno de estos blogs, pese a compartir un objetivo 
común (la difusión del idioma quechua), cada uno posee peculiaridades 
en torno al contenido que presenta. En el caso de “Admiradores del 
idioma quechua”, este blog a diferencia de los demás presenta publi-
caciones acerca de noticias relacionadas al idioma quechua. En el caso 
de “Curso de quechua” ofrece frases en quechua con sus respectivas 
traducciones al español y al inglés. “Quechua nuestra lengua” contiene 
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artículos breves en los que se aborda la problemática del idioma. Fi-
nalmente, “Habla quechua” resalta por los diálogos a modo de práctica 
del idioma, grabados y subidos al canal de YouTube de la autora. Así, 
por más coincidencia temática que pueda existir, los usuarios tienen 
múltiples posibilidades al momento de elaborar sus contenidos. Cabe 
resaltar que una situación común en los cinco blogs es la falta de un 
orden establecido para la publicaciones de lecciones, asimismo ninguno 
llegó a publicar el curso completo del idioma. Además que no especifica 
la variedad del quechua que se difunde. 

Las características «sencillez» y «experimentación» se registran 
en los cuatro blogs, aunque en mayor o menor medida. La «sencillez», 
característica que indica la facilidad de uso de las plataformas 2.0, si 
bien son una ventaja para el autor al momento de diseñar su conteni-
do, el hecho de limitarse a  las estructuras preestablecidas que brinda 
Blogger no garantiza el atractivo de la página, en este caso, del blog. 
En ese sentido, la experimentación por parte de los creadores de con-
tenido resulta crucial. Las modificaciones vía HTML y la adquisición 
de plantillas, también llamadas «temas»,  más interactivas se presentan 
como una opción para potenciar el dinamismo del blog. La plataforma 
Blogger (utilizada por los cinco autores) permite modificar el HTML, 
pero la utilización de este recurso es un tanto más compleja. Es por ello 
que en el cuadro que se presentará a continuación, se dividirán a los 
blogs en dos grupos de acuerdo a sus características. Ello con el obje-
tivo de puntualizar la existencia de modificaciones en el diseño básico 
predeterminado en cada uno de estos blogs, de este modo se evaluará 
de manera simultánea la «sencillez» y la «experimentación». 
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Tabla 3
Modificación del diseño predeterminado de los blogs seleccionados 

Nombre del blog Características
Modificaciones 
en el diseño 
predeterminado

Admiradores del 
idioma quechua

Habla quechua

Encabezado dinámico 
y fondo de colores 
llamativos.
Hileras estructuradas con 
variedad de hipervínculos, 
imágenes y videos.

Sí

Curso de quechua
Mundo quechua
Quechua nuestra 
lengua

Formato lineal
Plantilla básica
Diseño simple con colores 
sobrios.

No

Para la evaluación de las características cooperación, interoperabi-
lidad, etiquetado como sistema, y personalización se realizó un cuadro 
con capturas de pantalla correspondientes a diferentes secciones de la 
estructura de cada blog, todo ello en el programa «Atlas.Ti», con el 
objetivo de realizar una descripción más gráfica para el lector. 

Las características «cooperación», «interoperabilidad», «etiquetado 
como sistema», y «personalización» están más vinculados  con la parte 
técnica y de diseño de los blogs. Como se apreciará en las figuras 1, 2, 
3, 4 y 5, estas características  se cumplen de manera básica y escasa, 
sobretodo en la característica ‘etiquetado como sistema’ para la cual se 
tomó en cuenta la existencia de etiquetas temáticas, solo uno de los cinco 
blogs (Admiradores del idioma quechua) cuenta con estas. Al no tener un 
orden determinado para la publicación de los blogs, resulta fundamental 
para el usuario la inclusión de estas, ya que facilitan su búsqueda y evitan 
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que este desista al percatarse de que la única clasificación es la de los 
años de publicación. Asimismo, si nos referimos a «interoperabilidad» 
los widgets en los blogs no son novedosos: ‘búsqueda’, ‘contador’ y 
‘hora’. Los blogs analizados son de corte educativo por lo cual resulta 
fundamental la introducción de herramientas que permitan multiplicar 
el número de personas interesadas en el idioma quechua.

Figura 1. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Habla quechua
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Figura 2. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Admiradores del idioma Quechua 
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Figura 3 Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Mundo Quechua 

Figura 4. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Mundo Quechua
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Figura 5. Cooperación, interoperabilidad, etiquetado como sistema, y personalización 
en el blog Quechua nuestra lengua 

Por último, la característica «participación» se evaluará tomando en 
cuenta los sistemas de valoración, ya sean los “Me gusta (like)” o los 
comentarios en los que el usuario muestra su agrado o desagrado por 
el contenido. En la plataforma Blogger, es necesario añadir el gadget 
Facebook para tener el botón ‘Me gusta’, mediante este los usuarios 
de blog podrían calificar cada uno de los posts; sin embargo, ninguno 
de los cinco blogs escogidos presenta esta opción. Con lo cual quedan 
los comentarios de los usuarios para ser evaluados, no obstante, como 



525

se puede apreciar en los mapas, los comentarios de los usuarios son 
escasos y de presentarse no necesariamente evidencian su gusto o dis-
gusto por el contenido; generalmente al ser blogs de tipo educativo, de 
presentarse comentarios, son preguntas acerca del tema. Solo los blogs: 
“Habla quechua” y “Admiradores del idioma quechua” cuentan con 
otras redes sociales como Facebook o YouTube en los que se pueden 
apreciar la percepción de los usuarios; sin embargo, esto no se da en la 
plataforma original (blog). 

Conclusiones

1. La Web 2.0 brinda al usuario la posibilidad de compartir y 
potenciar sus contenidos. Si bien tiene la característica de 
facilitar y simplificar su manejo para el usuario, esta cuenta 
con una variedad de herramientas. En el caso de los blogs, 
al ser de uso intuitivo permite que un mayor número de 
personas pueda acceder, crear y subir información variada 
en la Web, es el caso de los edublogs orientados a la difu-
sión del idioma quechua, de los que en el presente estudio 
de tipo descriptivo se escogieron cinco: “Admiradores del 
idioma quechua”, “Curso de Quechua”, “Mundo Quechua”, 
“Quechua nuestra lengua” y “Habla quechua”.

2. El quechua, al ser un idioma con un decreciente número de 
hablantes, encuentra en la web una alternativa de difusión. 
Sin embargo, hay un uso incompleto de las características 
de la Web 2.0, a la cual pertenecen los blogs, pues el análisis 
realizado muestra que hay herramientas y características web 
que son  poco desarrolladas.  Asimismo se debe resaltar la 
necesidad de conocimientos de lenguajes de programación 
web para dinamizar las herramientas de la Web 2.0. 

3. Finalmente, si bien el conocer y manejar el lenguaje web o 
los lenguajes de programación es importante; el hecho de 
que existan contenidos de difusión del quechua en la web 
resulta prometedor. Aunque se dé de manera lenta, se espera 
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el salto a la ya denominada Web 3.0 mediante usuarios que 
continúen la tarea de rescate de este idioma ancestral.
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quente ou sem a iluminação gerada pela energia elétrica que chega aos 
nossos lares diariamente. De acordo com Pinto e Pretto (2006, p. 19), 
“o momento histórico contemporâneo é especial, porque vivemos uma 
era de profundas transformações em todas as áreas do conhecimento, 
da cultura e da vida social”.

Em qualquer área de nossas vidas é possível identificar o uso de 
meios tecnológicos, desde o uso de uma simples caneta esferográfica, 
até à realização de complexas transações bancárias realizadas on-line. 
Em qualquer lugar hoje é possível encontrar alguém conectado à in-
ternet pelo seu smartphone, notebook ou tablet, seja trabalhando ou se 
divertindo. Não é difícil também observar pessoas em seus momentos 
de lazer acessando às redes sociais, tais como Facebook, WhatsApp, 
Twitter e Instagram, trocando mensagens, postando fotos e atualizando 
seus perfis, ou simplesmente assistindo a vídeos divertidos no YouTube.

Atualmente, encontram-se diferentes tipos de tecnologias em todos os 
lugares: em utensílios domésticos utilizados nos lares, em moderníssimas 
máquinas e equipamentos hospitalares, nas máquinas das fábricas, nos 
semáforos presentes nas ruas e até mesmo em brincadeiras das crianças, 
como em um vídeo-game.

As novas tecnologias conquistam as pessoas porque facilitam a 
vida, o trabalho e as relações. Além disso, elas oferecem às pessoas a 
sensação de poder e conhecimento, pois, segundo Pinto e Pretto (2006, 
p. 21), “mesmo sendo apenas receptor, o cidadão comum vive a sensa-
ção de estar integrado a todo o planeta, tão somente porque sabe o que 
está acontecendo longe de seu próprio contexto de vida local”. Graças 
aos meios de comunicação é possível manter-se informado sobre tudo: 
desde assuntos triviais, como a vida particular de um artista, até acon-
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tecimentos importantes, como o resultado de uma eleição presidencial. 
Nenhum lugar do mundo é distante o bastante, quando os meios de 
comunicação estão presentes.

Muitos se surpreendem com o que os meios tecnológicos podem 
proporcionar e os aprovam completamente. Mais do que isso, as pessoas 
desejam estar conectadas, desejam se comunicar e veem nas tecnologias 
o canal perfeito para fazer isso. E as formas são variadas: blogs, vídeos 
no YouTube, perfil no Instagram, grupo no WhatsApp... Não importa 
o meio de se comunicar, desde que esteja conectado e que possa ser 
visto e ouvido.

Há um novo reencantamento pelas tecnologias porque participamos 
de uma interação muito mais intensa entre o real e o virtual. Comu-
nico-me realmente - estou conectado efetivamente com milhares de 
computadores - e ao mesmo tempo, minha comunicação é virtual: 
eu permaneço aqui, na minha casa ou escritório, navego sem mo-
ver-me, trago dados que já estão prontos, converso com pessoas 
que não conheço e que talvez nunca verei ou encontrarei de novo 
(Moran, 1995, p. 2).

Todavia, ainda que essas inovações estejam presentes na rotina das 
pessoas, grande parte das instituições de ensino ainda não se apropriou 
efetivamente dos meios tecnológicos disponíveis para auxiliá-las nos 
processos de ensino e de aprendizagem. Isso é contraditório, visto que 
tais instituições mantêm processos educativos tradicionais em uma 
sociedade pouco tradicional. Na realidade, os interesses da sociedade 
são bastantes distantes da realidade apresentada em muitas salas de 
aula. A sociedade requer indivíduos autônomos, rápidos, informados 
e que saibam lidar com as diferentes tecnologias existentes. Porém, o 
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ensino em grande parte das instituições ainda se baseia no caderno, li-
vro, lousa e carteira, tendo o professor como papel central no processo 
de ensino-aprendizagem.

Há várias razões que justificam tal situação. São algumas delas: falta 
de materiais tecnológicos nas instituições (tais como computadores com 
acesso à internet, lousas interativas, tablets, softwares, por exemplo), 
pouco ou nenhum suporte para a realização das atividades em ambiente 
tecnológico, desconhecimento por parte dos educadores de como lidar 
com estas ferramentas, entre outras (Kenski, 2007).

No entanto, uma grande barreira para a adoção dessas ferramentas 
em ambiente escolar é a falta de acesso, por parte das instituições, a 
materiais adequados a cada área de aprendizagem, bem como de ins-
trumentos de qualidade e que realmente sejam úteis ao ensino. Há uma 
gama enorme de novidades no mercado tecnológico voltadas à área 
educacional, no entanto grande parte delas não satisfaz as verdadei-
ras necessidades pedagógicas das instituições. Por exemplo: algumas 
escolas possuem computadores em rede para uso nas aulas, mas não 
há softwares adequados aos objetivos dos cursos, ou mesmo softwares 
interessantes, atrativos, que tornem o momento de aprendizagem mais 
agradável e lúdico. Alguns desses laboratórios não possuem nem mesmo 
acesso à internet, o que torna inviável uma simples pesquisa na rede de 
computadores. Por essa razão esses computadores não são utilizados e 
nestas escolas, a sala de informática não passa de uma mera propaganda 
para a instituição de ensino, sem utilidade real.

Fica a pergunta: quais tecnologias podem ser implantadas em sala 
de aula e de que maneira devem ser utilizadas a fim de que tecnologia 
e educação se tornem aliadas no processo de ensino- aprendizagem?
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Possivelmente, uma resposta seria que é necessário entrar em sala de 
aula e indagar professores a respeito de suas necessidades, bem como 
questioná-los a respeito das necessidades, dificuldades e potencialidades 
dos alunos. Alguns softwares encontrados no mercado são interessan-
tes e cheios de recursos. Porém, são pouco aplicáveis em sala de aula. 
Também seria adequado que a estes profissionais fossem dadas oportu-
nidades de aprender a lidar com as novas tecnologias educacionais. Isto 
lhes permitiria ter confiança em utilizar essas metodologias e conhecer 
a infinidade de oportunidades de aprendizagem diferenciadas que estas 
tecnologias podem oferecer. Ou seja, ao conhecer bem os materiais que 
os educadores têm à sua disposição, eles poderiam selecionar dentre 
eles o que melhor se aplicaria à sua turma ou a determinados alunos, 
de acordo com as necessidades pedagógicas observadas. Seria interes-
sante também que fosse adotado nesses estabelecimentos de ensino 
o uso de softwares e sites direcionados às necessidades mencionadas 
pelos educadores. Isso proporcionaria uma nova chance de intervir de 
maneira positiva, podendo auxiliar alunos que estão com dificuldades 
em seu processo de aprendizagem. A utilização de jogos educativos 
(gameficação) também seria uma boa estratégia a ser adotada em sala 
de aula, uma vez que tanto crianças quanto adultos gostam dessas 
plataformas e se divertem com elas. Por essa razão não apresentariam 
rejeição em relação a elas.

Graças às inovações que têm surgido constantemente, há séculos, as 
pessoas têm visto suas vidas se transformarem, devido à utilização de 
ferramentas “tecnológicas” desenvolvidas com a finalidade de facilitar 
a vida, divertir e também informar. As maneiras de se comunicar, de 
trabalhar e de se locomover mudaram completamente. A forma que a 
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humanidade utiliza para registrar suas experiências também mudou. 
Passamos dos desenhos em cavernas aos livros e hoje registramos tudo 
o que nos acontece nas redes sociais,instantaneamente.

Lemos, com frequência, que as tecnologias de comunicação estão 
provocando profundas mudanças em todas as dimensões da nossa 
vida. Elas vêm colaborando, sem dúvida, para modificar o mundo. 
A máquina a vapor, a eletricidade, o telefone, o carro, o avião, a 
televisão, o computador, as redes eletrônicas contribuíram para 
a extraordinária expansão do capitalismo, para o fortalecimento 
do modelo urbano, para a diminuição das distâncias [...]. (Moran, 
1995, p. 1).

Uma vez que estas mudanças influenciaram a sociedade como um 
todo, com a área da educação não foi diferente. Para muitos alunos 
(sejam eles de quaisquer níveis de escolaridade) essa interação com as 
novas tecnologias já é natural e eles já se relacionam com elas em sua 
vida particular, seja com um aparelho de televisão ou com um telefone 
celular, e estão bastantes acostumados com elas. Mais do que isso, 
eles esperam interagir com tais tecnologias inclusive na instituição de 
ensino. Alguns deles já o fazem: utilizam seus smartphones e tablets 
para realizar pesquisas ou para tirar dúvidas a respeito de conteúdos 
trabalhados em aula ou assistem a vídeos da internet para facilitar a 
compreensão de determinados assuntos. Entretanto, esta inovação ain-
da não aconteceu de forma significativa na maioria das instituições na 
maneira de se ensinar.

Há vinte anos, para aprender oficialmente, tínhamos que ira uma 
escola. E hoje? Continuamos, na maioria das situações, indo ao 
mesmo lugar, obrigatoriamente, para aprender. Há mudanças, mas 
são pequenas, ínfimas, diante do peso da organização escolar como 
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local e tempo fixos, programados, oficiais de aprendizagem (Moran, 
s.d., p. 1).

Isso é contraditório, uma vez que a escola é justamente o lugar pró-
prio para se compartilhar e criar cultura e de buscar a transformação da 
sociedade. É interessante pensar que o papel da inovação tecnológica é 
simplesmente esse: transformar. Porém, a escola não está ainda preparada 
para utilizar de maneira eficiente os recursos disponíveis (ou não). Tal 
situação é lamentável, pois existem diversas ferramentas desenvolvidas 
especialmente para auxiliar no processo de ensino- aprendizado, ferra-
mentas essas que “dariam uma nova cara” à educação, talvez tornando-a 
até algo mais prazeroso para os estudantes. Muitas vezes um simples 
vídeo tornaria um conteúdo mais interessante ou compreensível. Isto quer 
dizer que possivelmente uma simples apresentação de slides permitiria 
a visualização de conceitos complexos, facilitando seu entendimento 
para os alunos, por exemplo.

É triste e preocupante pensar que a escola do século XXI, salvo raras 
exceções, é a mesma do século XV. Há um dizer popular que nos traz 
uma reflexão sobre o assunto. Ele nos diz que se Dom Pedro voltasse 
hoje para o nosso mundo, o único lugar que lhe pareceria familiar e 
confortável seria a escola, porque lá nada mudou. Como é possível 
depois de tanto tempo e de tantas transformações sociais a escola se 
manter estruturada da mesma maneira (professor depositante e aluno 
recebedor de conhecimento)?

A seguir, será realizada uma reflexão a respeito das potencialidades 
da tecnologia na área da educação e será discutida a importância de 
incorporá-las ao dia a dia escolar.
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Possibilidades da Utilização de Tecnologias em Instituições de 

Ensino

Para Kenski (2007, p. 45), há muitos benefícios relacionados à 
utilização das novas tecnologias em instituições de ensino. Entre eles, 
podemos citar: a familiaridade do aluno com as ferramentas tecno-
lógicas (a televisão, por exemplo), a ilustração de teorias de difícil 
compreensão de maneira simplificada e colorida, o aprendizado com 
diversão e interesse, entre outros aspectos. Além disso, as ferramentas 
tecnológicas podem ser utilizadas para o desenvolvimento com os alunos 
de conteúdos variados, de todas as disciplinas, o que o torna seu uso 
ainda mais interessante.

As novas tecnologias de comunicação (TICs), sobretudo a televisão 
e o computador, movimentaram a educação e provocaram novas 
mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno 
e o conteúdo veiculado. A imagem, o som e o movimento oferecem 
informações mais realistas em relação ao que está sendo ensinado. 
Quando bem utilizadas, provocam a alteração dos comportamentos 
dos professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e 
maior aprofundamento do conteúdo estudado (Kenski, 2007, p. 45).

Existe uma grande variedade de produtos disponíveis no mercado para 
serem adotados como complementos de ensino. São vídeos, softwares, 
sites, aplicativos de celulares e tablets, lousas interativas, microscópios 
e salas em 3D, que transformam a sala de aula, assim como também 
transformam a maneira de se construir o conhecimento. A sala de aula 
deixa de ser um local para depósito de informações e se torna um am-
biente de pesquisa e de descobertas. Os alunos deixam de ser meros 
receptores e se transformam em produtores de conhecimento. Mais 
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do que isso, tornam-se compartilhadores dele. Isso porque os próprios 
alunos, com o auxílio do professor, poderão selecionar e discutir entre 
eles sobre conteúdos trabalhados em aula.

Não há dúvida de que as novas tecnologias de comunicação e infor-
mação trouxeram mudanças consideráveis e positivas para a educa-
ção. Vídeos, programas educativos na televisão, e no computador, 
sites educacionais, softwares diferenciados transformam a realidade 
da aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-aprendizagem, 
onde anteriormente, predominava a lousa, o giz, o livro e a voz do 
professor (Kenski, 2007, p. 46).

Por causa dessas ferramentas, o uso de práticas totalmente tradicio-
nais, centralizadas no professor como sendo o detentor do conhecimento, 
passa a ser repensado e até mesmo muitas delas são deixadas de lado 
e substituídas por práticas em que as interações aluno-professor e alu-
no- tecnologia são consideradas fundamentais para uma aprendizagem 
significativa. Nesse novo cenário, o professor se torna um orientador, 
um guru, que apresenta caminhos e desafios para que os alunos atinjam 
os objetivos de aprendizagem propostos ao invés de apenas apresentar 
os conteúdos a serem memorizados. Os alunos recebem as orientações 
e se utilizam dos materiais que têm à disposição para compreenderem 
determinado conteúdo.

Isso porque uma nova educação exige novas estruturas e um novo 
olhar sobre as interações aluno-professor. Uma aprendizagem com base 
em ferramentas tecnológicas exige indivíduos autônomos e colaborativos, 
características essas pouco valorizadas em uma sala de aula tradicional.

O uso de recursos das tecnologias digitais como simulações, tele-
presença, realidade virtual e inteligência artificial instala um novo 
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momento no processo educativo. O fluxo de interações nas redes e a 
construção, a troca e o uso colaborativos de informações mostram a 
necessidade de construção de novas estruturas educacionais que não 
sejam apenas a formação fechada, hierárquica e em massa como a que 
está estabelecida nos sistemas educacionais (Kenski, 2007, p. 48).

Para as instituições de ensino, também é válido o uso destas tec-
nologias porque elas ajudam a mudar a ideia formada a respeito de 
escola que muitas pessoas têm, de ser um lugar de regras chatas e de 
trabalho indesejável. Esta transformação poderá acontecer se o aluno 
começar a sentir- se parte do processo de aprendizagem e também se 
ele perceber a importância daquilo que estuda (e com a utilização de 
slides ilustrados, lousas interativas, blogs, sites, softwares, entre outros, 
fica mais fácil compreender os conteúdos ensinados porque se tornam 
diferenciados e interessantes. Isto porque a forma de apresentação está 
próxima à realidade do grupo que é dinâmico, que assiste a televisão, 
joga videogame, comunica-se com os outros de maneira rápida e que 
tem acesso a redes sociais). Aí então será possível transformar, inclusive, 
a imagem que a escola tem perante os alunos.

As tecnologias permitem um novo encantamento na escola, ao abrir 
suas paredes e possibilitar que alunos conversem e pesquisem com 
outros alunos da mesma cidade, país ou do exterior, no seu próprio 
ritmo. O mesmo acontece com os professores. Os trabalhos de 
pesquisa podem ser compartilhados por outros alunos e divulgados 
instantaneamente na rede para quem quiser. Alunos e professores 
encontram inúmeras bibliotecas eletrônicas, revistas online, com 
muitos textos, imagens e sons, que facilitam a tarefa de preparar 
as aulas, fazer trabalhos de pesquisa e ter materiais atraentes para 
apresentação. O professor pode estar mais próximo do aluno. Pode 
receber mensagens com dúvidas, pode passar informações com-
plementares para determinados alunos. Pode adaptar a sua aula 
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para o ritmo de cada aluno. Pode procurar ajuda em outros colegas 
sobre problemas que surgem, novos programas para a sua área de 
conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar 
assim um dinamismo, inovação e poder de comunicação inusitados 
(Moran, 1995, p. 6).

Estamos em plena era das redes sociais e dos aplicativos para celu-
lares e tablets. Praticamente todos têm um perfil em pelo menos uma 
rede social. E a cada dia surge uma novidade voltada à área da educação 
com o uso dessas ferramentas. Trata-se de incontáveis páginas, fóruns, 
grupos, aplicativos especializados em temas específicos ou em jogos 
educativos, à disposição de todos. Basta simplesmente acessá-las e 
usufruir delas. São muitas as oportunidades de se aproveitar as novas 
tecnologias a favor de uma aprendizagem realmente significativa, seja 
para crianças ou para adultos.

As redes também são importantes para tirar dúvidas dos alunos, para 
orientar grupos, para agendar eventos, para lembrá-los de prazos, 
para orientar atividades. Redes como o Facebook permitem a trans-
missão ao vivo de eventos e a gravação deles para posterior acesso. 
Redes como o Whatsapp são interessantes para mensagens rápidas, 
imediatas, para conversar com grupos, para estimular os que estão 
tendo mais dificuldades, para que alunos que estão impossibilitados 
de assistir uma aula possam fazê-lo remotamente ou visualizá-la 
posteriormente. (Moran, 2017, p. 6)

Outra questão interessante voltada ao uso das novas tecnologias 
em sala de aula é a possibilidade de se ter um ensino diferenciado de 
acordo com o alunado. Os professores podem criar sites, fóruns, sele-
cionar materiais e sugerir vídeos aos alunos de acordo com os temas 
abordados em aula. Em uma outra abordagem pedagógica, os próprios 
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alunos podem sugerir conteúdos da internet para as aulas que serão 
desenvolvidas nas instituições de ensino. E quando os alunos fazem 
parte das aulas, eles tendem a ter mais interesse em participar delas.

As tecnologias digitais são importantes também para personalizar 
o processo de aprendizagem, para a elaboração de roteiros indivi-
duais, que os alunos podem acessar e estudar no seu ritmo. Essa 
flexibilidade permite que cada aluno possa progredir de acordo com 
sua capacidade, ritmo e situação e possa fazer sua avaliação quando 
se sentir pronto. (Moran, 2017, p. 3)

É importante deixar claro que, de acordo com Moran (1995, p. 6), 
o professor continua sendo personagem fundamental nesse novo con-
texto educacional, uma vez que é ele quem vai fazer a mediação entre 
os alunos e os conteúdos. Além disso, o professor será responsável por 
preparar aulas criativas e significativas, de maneira que os objetivos de 
aprendizagem definidos para as aulas sejam atingidos.

As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas 
modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações 
pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos, programas em 
CD. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade 
do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação 
mais relevante. Num segundo momento, coordena o processo de 
apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns 
dos dados apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à 
realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma 
informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, 
em sabedoria - o conhecimento com ética (Moran, 1995, p. 6).

A utilização de novas tecnologias representaria um grande avanço 
para o campo educacional e, ao mesmo tempo um grande paradoxo, 
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pois levaria para os estabelecimentos de ensino um pouco da realidade 
presente no dia a dia das pessoas. Faria isso, porém justamente por 
meio da virtualidade.

As Limitações para o Uso das Novas Tecnologias

Conforme foi apresentado anteriormente, a utilização de ferramen-
tas modernas e tecnológicas pode transformar a educação de maneira 
positiva. Porém, nem tudo acontece da forma esperada, porque o ensino 
com inovações tecnológicas ainda encontra muitas barreiras para a sua 
realização efetiva.

Segundo Moran (2012), a questão cultural ainda é uma grande 
dificuldade a ser enfrentada para se implantar o uso das novas tec-
nologias. A questão cultural, neste caso, está ligada ao tradicional 
papel do professor nas aulas. Trata-se de uma revolução muito grande 
para alguns educadores abrir espaço em suas aulas para que seus 
alunos desempenhem um papel mais ativo em relação à aquisição 
de conhecimento. O fato de alguns alunos lidarem melhor com as 
tecnologias do que os próprios professores também assusta a muitos 
educadores, pois os mesmos têm medo de perder o controle sobre 
sua aula e sobre seus alunos ao demonstrar a eles essa “fraqueza”. 
De acordo com o autor:

Os modelos de ensino focados no professor continuam predominan-
do, apesar dos avanços teóricos em busca de mudanças do foco do 
ensino para o de aprendizagem. Tudo isto nos mostra que não será 
fácil mudar esta cultura escolar tradicional, que as inovações serão 
mais lentas, que muitas instituições reproduzirão no virtual o mo-
delo centralizador no conteúdo e no professor do ensino presencial 
(Moran, s.d., p. 1).
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Outro ponto complicador é que, ao contrário dos alunos, a postura 
adotada pelos professores em relação às novas ferramentas, na maioria 
das vezes, não é de curiosidade ou ânimo. Eles não conhecem as ferra-
mentas e não procuram conhecê-las. Confiam em sua metodologia de 
ensino, com a qual têm trabalhado há anos e ignoram a necessidade se 
de aprender cada vez mais. Muitas vezes dispõem de vídeos, laborató-
rios de informática e outros materiais, mas não os utilizam, ou não os 
utilizam de maneira a aproveitar tudo o que elas têm a oferecer.

Os alunos estão prontos para a multimídia, os professores, em geral, 
não. Os professores sentem cada vez mais claro o descompasso no 
domínio das tecnologias e, em geral, tentam segurar o máximo que 
podem, fazendo pequenas concessões, sem mudar o essencial. Creio 
que muitos professores têm medo de revelar sua dificuldade diante 
do aluno (Moran, s.d., p. 1).

Para Kenski (2007, p. 57) outro problema relacionado à má utilização 
dos meios tecnológicos é não ter claro o que se quer ensinar e como 
se ensinar: “Um segundo problema é a não adequação da tecnologia 
ao conteúdo que vai ser ensinado e aos propósitos do ensino. Cada 
tecnologia tem a sua especificidade e precisa ser compreendida como 
um componente adequado no processo educativo”. Em alguns estabe-
lecimentos de ensino educadores usam o laboratório de informática 
como “passatempo”. Deixam os alunos livres par navegarem na internet 
e perdem com isso uma ótima oportunidade de desenvolver conteúdos 
importantes por simples falta de planejamento.

Um ponto importante a ser considerado é que o ensino com base 
em ferramentas tecnológicas deve ser avaliado com cuidado quando o 
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público alvo são crianças ainda não alfabetizadas. Isso porque alunos 
menores, que não leem e não escrevem, precisam de um apoio maior 
dos professores. Não significa que ao ensino deles é vetado o uso de 
tecnologias (jogos e vídeos são muito bem vindos). Porém, fica difícil 
imaginar educação à distância, por exemplo, sendo que esses alunos 
ainda não são independentes em relação às tecnologias. A realização 
de pesquisas e a participação de fóruns também fica condicionada ao 
auxílio de um adulto.

Todavia, talvez o problema mais comum seja a falta de apoio finan-
ceiro e pedagógico para o desenvolvimento de atividades motivadoras 
e transformadoras. Muitas escolas não possuem os equipamentos tec-
nológicos, enquanto outras os têm, mas não têm dinheiro suficiente 
para fazer a manutenção adequada deles. Além disso, pouco suporte 
pedagógico é oferecido ao professor, que de repente se vê diante de um 
equipamento caro, mas que a princípio (por falta de conhecimento) lhe 
parece desnecessário. Em alguns casos, os professores têm interesse em 
desenvolver um trabalho de qualidade envolvendo tecnologias, porém 
não recebe apoio pedagógico. Vê-se em meio a um currículo fechado 
e engessado, o qual não prevê espaços para aulas diferenciadas.

As escolas não têm verba suficiente para manutenção e atualização 
permanentes dos programas e realização de treinamentos para todo 
o pessoal pedagógico e administrativo do estabelecimento. É preciso 
que verbas cada vez maiores sejam previstas nos orçamentos para 
esses itens, além da aquisição de novas máquinas e novos programas. 
(Kenski, 2007, p. 59).

A utilização de novas tecnologias é algo realmente interessante e 
pode trazer muitos benefícios a quem delas fizer uso. Entretanto, é ne-
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cessário que antes de adotar essas ferramentas o professor e todo grupo 
escolar seja orientado e motivado a utilizá-las. Essa conscientização 
também precisa ocorrer nas instâncias municipais e governamentais 
para que haja também incentivos financeiros para a aquisição, utilização 
e manutenção desses meios tecnológicos.

Obviamente, intensifica-se dessa forma o trabalho do professor, 
já que a escola e todo o sistema educacional passam a funcionar 
com outros tempos e em múltiplos espaços, diferenciados. Não 
deixa de ser, no entanto, esse um rico momento para repensarmos 
as políticas educacionais na perspectiva de resgatar a dignidade do 
trabalho do professor, com  a retomada de sua autonomia e, com 
isso, experimentar novas possibilidades com a presença de todos os 
novos elementos tecnológicos da informação e comunicação (Pinto 
& Pretto, 2006, p. 24).

Considerações Finais

O objetivo principal deste trabalho foi pesquisar a relevância do uso 
de tecnologias voltadas à educação e compreender quais outros fatores 
podem interferir em uma aprendizagem que se utiliza de ferramentas 
inovadoras, a fim de que ela aconteça de maneira eficiente.

Este estudo é bastante relevante, uma vez que as instituições de 
ensino precisam se tornar locais de interesse pelo saber e pelo novo, e 
isso inclui as “novas tecnologias”. Todavia, caso elas continuem com 
os mesmos métodos de ensino que já são usados há anos, elas poderão 
não atingir seus objetivos de ensino, principalmente porque os públicos 
a quem atendem são principalmente frutos das gerações Y e Z, as quais 
veem nas novas tecnologias possibilidades, diversão, necessidades, 
satisfação e progresso. A eles, o uso de tecnologias no dia a dia é ainda 
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mais natural, e por isso precisa ser integrado inclusive em seu modo 
de aprender.
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Mobile Learning e Ferramentas Google: 
Aplicação no Processo de Ensino Aprendizagem

Alan César Belo Angeluci1

Ângela Cristina Ribeiro Domingues Piazentin2

Podemos considerar como o início da história da informática no 
Brasil em 1917, com os primeiros computadores lançados pela IBM. 
Já na área da educação, pesquisas indicam, por volta da década de 70, 
quando a UNICAMP (Universidade de Campinas), UFRJ (Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro) e a UFRS (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul) realizavam seus primeiros estudos e experimentos 
tecnológicos baseados no que ocorria em países como Estados Unidos 
e França.

Desde essa época, os avanços tecnológicos não param, inclusive na 
área da Educação. Uma dessas transformações envolve o m-learning ou 
mobile learning que é o processo de aprendizagem que ocorre com o 
apoio dos dispositivos móveis como smartphones, notebooks, tablets, 
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e-readers (leitor de livros digitais), ou seja, tudo que permita mobilidade 
e interação em qualquer tempo e lugar.

Na maioria dos dispositivos móveis, é possível obter as Ferramentas 
Google, que são produtos e serviços, oferecidos pela empresa multi-
nacional Google. Nos smatphones, as Ferramentas Google podem ser 
adquiridas na Play Store ou App Store, que são lojas virtuais de apps 
(aplicativos) dos equipamentos com Sistemas Operacionais Android 
ou IOS, respectivamente.

Entre as inúmeras ferramentas, podemos elencar, Google Suite for 
Education, que envolve: Google Classroom (Google Sala de Aula), 
Documentos, Planilhas, Apresentações, Drive, Forms, entre outros. São 
produtos que podem ser acessados gratuitamente e funcionam como 
mola propulsora nas diversas áreas do conhecimento, promovendo 
a colaboratividade entre alunos e professores, um aprendizado mais 
produtivo, no entanto, é pouco explorado nos ambientes educacionais.

Para obtê-los ou utilizá-los, esbarra-se em outra questão: a necessi-
dade de conexão à Internet através de dados móveis 3G/4G ou Wi-Fi, 
além da formação dos professores, que por vezes, são resistentes às 
novas tecnologias por insegurança, pela descredibilidade nas TDICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação) ou pela falta de domínio 
das ferramentas. 

Diante desse cenário, o objetivo geral desse artigo é identificar as 
contribuições do m-learning na elaboração dos projetos do componen-
te curricular DTCC (Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 
Curso). Será investigado quais são as ferramentas Google disponíveis 
e quais são as melhores para a construção desses projetos e ainda como 
é o acesso à Internet nas escolas públicas. 
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O objeto de estudo são grupos de alunos de uma Escola Técnica do 
Centro Paula Sousa (Etec), que estão no terceiro ano do Ensino Médio 
Técnico em Informática no ano letivo vigente de fevereiro a novembro 
de 2018, que fazem uso dos dispositivos móveis e dos produtos do 
Google nesse processo de construção de aprendizagem. 

A partir de tal experiência, expõe-se primeiramente o Referencial 
Teórico com uma revisão da literatura sobre o M-Learning na Educa-
ção, o uso das Ferramentas Google, a Internet nas escolas públicas e a 
formação docente. 

Apresenta-se, em seguida, a metodologia com busca no Portal da 
Capes, na base da Coleção da Web of Science e no Google Scholar 
(Google Acadêmico). Faz-se a análise do uso dos dispositivos móveis 
pelos alunos e quais habilidades e competências que teriam que dominar 
no uso das tecnologias para elaborar um TCC. Como delineamento do 
método, temos referencial a pesquisa-ação, a partir de uma investigação 
empírica.

Referencial Teórico

Com o crescimento de tantos pesquisadores na esfera mundial pu-
blicando materiais sobre Tecnologias, o uso de Word Clouds (nuvens 
de palavras), sugere uma representação gráfico-visual interessante para 
demonstrar a frequência em que um termo pode aparecer nos textos. 

De acordo com (Marchand & Ratinaud, 2012, p. 687)

A análise de similitude se baseia na teoria dos grafos, possibilita 
identificar as concorrências entre as palavras e seu resultado traz in-
dicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação 
da estrutura de um corpus textual, distinguindo também as partes 
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comuns e as especificidades em função das variáveis ilustrativas 
(descritivas) identificadas na análise.

Figura 1. Word Clouds (Nuvem de Palavras)

A partir do Word Clouds, pode-se elucidar discussões sobre alguns 
autores e seus conteúdos, que abordaram em suas pesquisas, palavras 
em comum.

O M-Learning na Educação 

O uso de dispositivos móveis onipresentes e em rede, como 3G 
(terceira geração), celulares, computadores pessoais, notebooks tablets, 
e-readers, leitores de áudio portáteis, entre outros, são cada vez mais 
utilizados em ambientes educacionais (Hsu e Ho, 2012).

Há autores que consideram o m-learning como negativo nas escolas 
em alguns pontos. Para eles há “algumas características nocivas das 
tecnologias móveis para o ensino de estudantes na fase primária. Estes 
podem ser listados como falta de energia, dores de cabeça, lombalgia e 
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dores no pescoço, atenção déficit e um declínio nos níveis de sucesso” 
(Baysal, Şahenk & Hazneci, 2010, p. 2, 4279-4284). 

Na França, o Parlamento aprovou lei que proibe o uso de celulares 
para alunos até 15 anos porque considera que o mesmo provoca dis-
tração nas salas de aula, falta de interatividade nas atividades físicas 
durante os intervalos. Segundo a lei que veda o uso de celulares nas 
escolas públicas em todo o país, haverá ressalvas quando o uso for 
de natureza pedagógica e rigorosamente monitorada. (Folha de São 
Paulo, 2018)

No Brasil há tempos o Projeto de Lei n. 2.246-A (2007), do Sr. 
Pompeo de Mattos, sugere a proibição do uso dos dispositivos móveis 
nas escolas públicas do país:

Art. 1º - Fica proibido o uso de telefone celular nas escolas 
públicas do país. 

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
90(noventa) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

A partir deste, outros já foram revogados, sendo o Projeto de 
Lei n. 1871 (2015), do Sr. Heuler Cruvinel, o mais recente tra-
mitando no Congresso Nacional:

Art. 1º Fica proibido o uso de telefones celulares por alunos e 
professores nas salas de aula das escolas de educação básica ou 
em quaisquer ambientes em que estejam sendo desenvolvidas 
atividades educacionais. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
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De acordo com dados revisados da United Nation Educational, 
Scientific and Cultural Organization (Organização para a Educação, a 
Ciência e a Cultura das Nações Unidas [UNESCO]) (West & Vosloo, 
2014), organismo integrado na Organização das Nações Unidas (ONU), 
indicam:

De forma inquestionável, que o banimento das tecnologias móveis 
nos sistemas formais de educação não impede os jovens de utilizá-
-las. Em vez disso, as escolas devem aumentar a conscientização 
dos estudantes sobre o uso seguro dos aparelhos móveis, evitando 
os perigos inerentes ao acesso livre à comunicação e às informações, 
incluindo o uso excessivo e o vício em internet. (West & Vosloo, 
2014, p. 39).

M-learning é uma tendência a ser incorporada mundialmente em 
todos os níveis educacionais e apresenta desvantagens quando utiliza-
do aleatoriamente sem controle e objetivo, mais enriquecedor quando 
adequadamente aplicado.

O Uso das Ferramentas Google na Educação

A empresa Google oferece uma gama de produtos e serviços gratui-
tos que podem ser acessados em desktops, nos dispositivos móveis. G 
Suite for Education é um pacote de ferramentas, dentre elas o Google 
Classroom que possibilita ao professor gerenciar suas turmas, com 
postagens, avisos, feedback (retorno).

Disponibiliza ferramentas como Google Documentos, que contribue 
para uma escrita colaborativa, assim como Google Apresentações com 
a criação de slides criativos que podem ser produzidos em tempo real.

Conforme Bottentuit Junior, Lisbôa e Coutinho (2011)
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Os aplicativos desenvolvidos pelo Google permitem aos seus usuários 
o desenvolvimento de várias competências em diferentes níveis tais 
como: a escrita online (pessoal ou colaborativa), o estímulo visual 
através de imagens e o auditivo através da gravação e reprodução 
de arquivos em formato de som. Essa variedade de ferramentas que 
o Google oferece é tamanha que permite aos utilizadores realiza-
rem praticamente todas as atividades de criação, edição, gravação, 
divulgação e armazenamento de arquivos diretamente a partir da 
Web (p. 19). 

O G Suite for Education ainda possui em seu pacote, o Drive, que 
permite a armazenamento nas nuvens e compartilhamento de vídeos, 
fotos, músicas, documentos. “A computação em nuvem e o arquiva-
mento em nuvem racionalizam e simplificam a educação, ao fornecer 
aos estudantes experiências de aprendizagem contínuas e atualizadas, 
independentemente do aparelho usado para acessar os conteúdos”. (West 
& Vosloo, 2014, p. 21).

No entanto, para que haja o uso dos dispositivos móveis, o uso das 
Ferramentas Google, é imprescindível ser oferecido nas Escolas de Edu-
cação Básica, no caso das Públicas, conexão à Internet e um programa 
de formação de professores para o uso das TDICs.

Internet nas Escolas Públicas

“Com os avanços em wireless e mobile, há a possibilidade de aprender 
em qualquer lugar, a qualquer tempo em um quadro de aprendizagem 
ao longo da vida” Holzinger, Nischelwitzer e Meisenberger (2005). 

“As tecnologias estendem o ambiente de aprendizagem muito além 
dos muros escolares e dos horários” Liu (2007). As tecnologias de 
aprendizagem móvel (m-learning) erradicaram as fronteiras geográficas 
ao permitir ambientes de aprendizagem cooperativa. 
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No Brasil, o ProInfo, Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 
criado pela Portaria n. 522/MEC, de 9 de abril de 1997, promove o uso 
pedagógico das tecnologias de informática e comunicações (TDICs) na 
rede pública de ensino fundamental e médio.

Para as questões de acesso à Internet nas Escolas Públicas, as reco-
mendações de políticas públicas determina:

• Examinar a infraestrutura de TIC existente e estabelecer 
metas realistas para melhorá-la, dedicando atenção especial 
às áreas subatendidas. 

• Apoiar o fornecimento de redes móveis sólidas e a preços 
razoáveis, dentro e entre as comunidades, especialmente 
em instituições educacionais como escolas, universidades 
e bibliotecas. 

• Considerar o fornecimento de subsídios, integrais ou parciais, 
para o acesso a serviços móveis de dados e banda larga. 
Muitos governos oferecem subsídios e-tarifa para promo-
ver o acesso à internet com fins educacionais, por meio de 
computadores. Além disso, os governos devem considerar 
atividades em favor de subsídios m-tarifa, para promover o 
acesso móvel à internet. 

• Apoiar esforços para a construção de redes locais e ad hoc3 
para dar suporte à aprendizagem móvel, especialmente em 
contextos nos quais não estão disponíveis redes maiores. 
(West & Vosloo, 2014, p. 37).

De acordo com a publicação do Portal do Governo Brasileiro, do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) (2018), o governo lançou, a 

3. As redes ad hoc são redes sem fio que dispensam o uso de um ponto de acesso 
comum aos computadores conectados a ela, de modo que todos os dispositivos da 
rede funcionam como se fossem um roteador, encaminhando comunitariamente 
informações que vêm de dispositivos vizinhos. (Tec Mundo)
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Política de Inovação Educação Conectada, programa que prevê a maior 
ação de conectividade na rede de ensino brasileira, em parceria com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 
com o objetivo de universalizar o acesso à Internet de alta velocida-
de nas escolas, a formação de professores para práticas pedagógicas 
mediadas pelas novas tecnologias e o uso de conteúdos educacionais 
digitais em sala. 

Com um investimento de 271 milhões, o montante será destinado 
para a melhoria da infraestrutura e conexão das escolas, o que inclui 
a ampliação da rede terrestre de banda larga; serviços de conectivi-
dade; infraestrutura de Wi-Fi, compra de dispositivos e aquisição de 
um satélite que vai levar internet de no mínimo 10 Mb a escolas da 
zona rural; formação de articuladores locais; construção de plataforma 
para cursos on-line e produção de conteúdos específicos; formação 
continuada para professores e gestores com cursos específicos sobre 
práticas pedagógicas mediadas por tecnologia, cultura digital e outros 
recursos educacionais.

A Formação Docente

A formação docente é imprescindível, pois o professor precisa se 
reciclar, superar suas dificuldades, implantar novas metodologias, ad-
quirir e compartilhar novas experiências num ensino colaborativo com 
seus pares, tanto discentes como docentes. 

Paulo Freire ainda ressalta:

A necessidade dos educadores criarem as possibilidades para a 
produção ou construção do conhecimento pelos alunos(as), num 
processo em que o professor e o aluno não se reduzem à condição 
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de objeto um do outro. Insiste que .... ensinar não é transferir co-
nhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção 
ou a sua construção (Freire, 2006, p. 47).

Com novas tecnologias surgindo, o professor tem que assumir o 
papel de orientador, adotar novas práticas, mais dinâmicas, interativas, 
atuando como mediador, usando novas metodologias que permitam 
que o próprio aluno identifique o infortúnio e em grupo ou em pares, 
resolva a situação problema.

O aluno torna-se o protagonista na busca do seu aprendizado, quan-
do constrói seus conhecimentos através de pesquisas na Internet como 
vídeos, mídias, textos e colabora com os demais participantes por meio 
de dispositivos móveis de forma assíncrona (comunicação não simultâ-
nea. Ex: fóruns, e-mails) e síncrona (comunicação em tempo real. Ex: 
videoconferências, videochamada, ensino presencial).

Segundo o autor António Nóvoa, este defende: 

Podem inventar tecnologias, serviços, programas, máquinas diver-
sas, umas a distância outras menos, mas nada substitui um bom 
professor. Nada substitui o bom senso, a capacidade de incentivo e 
de motivação que só os bons professores conseguem despertar. Nada 
substitui o encontro humano, a importância do diálogo, a vontade de 
aprender que só os bons professores conseguem promover. (Nóvoa, 
2017, p. 18).

A discussão não é substituir o docente pelas tecnologias, mas sim, 
treinar professores sobre como fazer avançar a aprendizagem por meio 
de tecnologias móveis, considerando as recomendações de políticas. 
(West & Vosloo, 2014, p. 33).
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Metodologia

Na Revisão da Literatura

Para realizar essa pesquisa, a busca por literatura acadêmica foi 
realizada no Portal da Capes, na Web of Science, considerando critérios 
para a seleção, o refinamento dos artigos escritos no idioma inglês, no 
intervalo de publicação dos últimos cinco anos (2013 a 2018) e por pa-
lavras-chave como: mobile learning e Google Tools, a fim de encontrar 
materiais de relatos de experiências, vivências por profissionais da área 
da Educação.

Figura 2. Quadro de Resultados Por Busca na Coleção da Web Of Science (Captura 
de tela)

Definidos os parâmetros de pesquisa, gerou-se os dados. Foram 
identificados 1184 artigos a partir do operador TS o uso da palavra-cha-
ve Google Tools, no idioma inglês. 4772 artigos, a partir do operador 
TS o uso da palavra-chave mobile learning, também no idioma inglês.

O uso do operador booleano AND entre as palavras-chave permitiu 
resultados mais específicos, a fim de obter na base de dados Web of 
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Science (29 artigos) que posteriormente foram indexados para um estudo 
Bibliométrico, utilizando a ferramenta eletrônica gratuita VOSviewer, 
versão 1.6.9.

A Bibliometria pode ser usada em diversas áreas do conhecimento e 
aponta indicadores de produção científica. Neste caso a área de estudo 
foi a Educação e as Tecnologias.

A Bibliometria possui três leis básicas: 

Lei de Bradford (retorna à produtividade de periódicos), tam-
bém conhecida como de lei da dispersão e “permite, mediante 
a medição da produtividade das revistas, estabelecer o núcleo 
e as áreas de dispersão sobre um determinado assunto em um 
mesmo conjunto de revistas” (Vanti, 2002).

Lei de Lotka (retorna à produtividades de autores). Essa Lei relata: 
“quanto mais se pública, mais parece que se facilita publicar um 
novo trabalho e os pesquisadores que publicam resultados mais 
interessantes ganham mais reconhecimento e acesso a recursos 
para melhorar sua pesquisa” (Maltrás, 2003).

Lei de Zipf (retorna à frequência de ocorrência de palavras). 
Também conhecida como Lei do Menor Esforço. “Incide na 
medição de frequência do aparecimento das palavras em vários 
textos. Assim, é gerada uma lista ordenada de termos de uma 
determinada disciplina ou assunto” (Vanti, 2002).

A pesquisa foi exploratória, a respeito das obras literárias mais publica-
das de acordo com o tema. Teve como base os indicadores do VOSviewer 
que é um software bibliométrico estatístico para identificar dentre os inú-
meros cruzamentos, informações de periódicos (Lei de Bradford), num 
cruzamento de informações de autores e coautores e com a frequência 
de ocorrência de palavras (mobile learning e tools Google).
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Figura 3. Resultado do cluster, verificação dos autores selecionados (Captura de tela) 
(VOSviewer, versão 1.6.9)

Figura 4. Visualização de mapa: Rede de Autores (Captura de tela) (VOSviewer, 
versão 1.6.9)
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Considera-se uma pesquisa clássica, pois apresentou uma “fase 
exploratória, caracterizada pela imersão sistemática na literatura dis-
ponível acerca do problema” (Gil, 2017, p. 138). 

Através das fontes documentais, obteve-se autores e coautores a 
partir de suas redes de relacionamento. Fez-se a escolha dos artigos e 
a leitura sistemática dos títulos, resumos e palavras-chave, assim como 
a tradução dos mesmos.

Numa busca por uma visualização mais detalhada por Cluster (aglo-
merado), identificou-se um dos atores para o referencial teórico: item: 

Figura 5. Visualização ampliada: rede de autores por Clusters(Captura de tela) 
(VOSviewer, versão 1.6.9)

A Figura 5 acima refere-se ao rodapé da Figura 6, que foi extraída 
e ampliada para melhor visualização e detalhamento dos resultados. A 
seguir a visualização do seu mapa.

Figura 6. Visualização de mapa: rede de autores por clusters (Captura de tela) 
(VOSviewer, versão 1.6.9)
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Na Pesquisa de Campo

Para investigar o mobile-learning e as Ferramentas Google no proces-
so de ensino aprendizagem, foi utilizado como método a pesquisa-ação, 
pois teve-se contato direto com o campo.

Com o objetivo de melhor gerenciamento da sala de aula, foi criado 
no Google Classroom, uma turma para o 3º ETIM, para controlar num 
só ambiente virtual as postagens, envios e recebimentos dos trabalhos 
do componente curricular DTCC durante o ano vigente de 2018.

Figura 7. Criação da turma do 3º ETIM Informática Integrado (Captura de tela) 
(Google Classroom)

A justificativa para utilização dessa ferramenta foi facilitar a comu-
nicação e interação com os alunos e um espaço virtual para que possam 
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se manifestar, pois o aplicativo foi configurado para receber notificações 
em tempo real pelo smartphone, tanto do professor orientador, como 
dos alunos. Proporciona ainda, a oportunidade ao discente continuar 
suas atividades mesmo pós aula, a caminho de casa, desde que tenha 
acesso à Internet.

“A investigação é empírica, pois tem o envolvimento do professor-
-orientador ora como tutor em laboratório, ora pesquisador no mesmo 
ambiente ou fora nas interações com os alunos através dos dispositivos 
móveis”. É uma pesquisa ação como define o autor. (Gil, 2017, p. 136). 

“Já na pesquisa-ação ocorre um constante vaivém entre as fases, que 
é determinado pela dinâmica do relacionamento entre os pesquisadores 
e a situação pesquisada”. (Gil, 2017, p. 136)

Sobre o público alvo onde se desenvolveu a pesquisa-ação, foi uma 
turma de 37 alunos terceiro ano do Ensino Médio Técnico Integrado em 
Informática de uma Escola Técnica de São Caetano do Sul, no compo-
nente curricular DTCC (Desenvolvimento do trabalho de Conclusão 
de Curso).

Os encontros ocorrem uma vez por semana, às segundas-feiras, no 
período vespertino, durante quatro horas, com turmas divididas em 
dois blocos (turma A e turma B que se revezam). Enquanto a turma A 
está num laboratório de Informática, com o professor orientador, para 
a elaboração do Projeto de TCC (monografias, banners, apresentações, 
planilhas, vídeo Pitch, Canvas, diário de bordo, controle de atividades 
dos participantes, cronograma das atividades), a turma B está em outro 
laboratório, com outro mediador desenvolvendo o produto (um app, 
site ou software para desktop). 
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Figura 8. Uso dos dispositivos móveis na Etec – criação QR Code (Arquivo pessoal)

O projeto é apresentado no final do curso para uma Banca que avaliará 
e validará para posterior apresentação na 48ª EXCUTE – Exposição 
Cultural Tecnológica.

A turma se caracteriza por ser pró ativa, criativos, dominam bem as 
tecnologias, alguns já com seu app disponível na Google Play, outros, 
como o Projeto Amor em Leite, sendo acelerado por incubadoras, por 
ser de cunho social. Há ainda, Projetos como o EXCUTE, com o intuito 
de otimizar a feira da EXCUTE, informatizando todo o processo da 
organização, avaliação, apuração dos votos de melhores apresentações 
e premiação dos Projetos.

Aluna do no terceiro ano do Ensino Médio Técnico em Informática 
utilizando smartphone para testar a criação do QR Code do seu produto, 
o app People Care People, durante a prática em laboratório e posterior 
postagem no Google Classroom para ser usado ao final do curso, na 
banca de TCC, nos banners, slides e vídeo Pitch.
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Figura 9. App Walp (Captura de tela) - App criado por alunos da ETEC do 3º Etim 
Informática Integrado 

Uma das atitudes negativas da turma, apesar de bem integradas às 
tecnologias, era a ausência coletiva, quando a escola não dispunha de 
acesso à Internet.

A justificativa apresentada era que, sem a conexão à Internet, fica-
vam impossibilitados de continuarem a elaboração do trabalho de TCC. 
Tal explicação, não convencia o professor orientador, pois através de 
observação direta e não agindo como pesquisador, verificou que não 
houve um bom aproveitamento no que diz respeito ao uso dos disposi-
tivos móveis e das Ferramentas Google, 
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Quando a conexão da Internet era interrompida, os alunos poderiam 
usufruir de seus dispositivos móveis para dar continuidade na escrita 
colaborativa utilizando o Google Docs, elaborar as planilhas de custos, 
os cronogramas no Google Planilhas, ou no Google Apresentações, 
elaborando os slides. 

Assim, na busca de melhor compreender como o dispositivo móvel 
e as Ferramentas Google poderiam contribuir no processo de ensino 
aprendizagem, foi aplicado um questionário, com questões abertas e 
fechadas, que consiste num processo estruturado de recolher informa-
ções através de repostas a uma série predeterminada de perguntas, de 
acordo com o que afirma Yuni e Urbano (2006).

O questionário foi elaborado no Google Forms para um grupo de 
37 alunos do terceiro ano do Ensino Médio Técnico em Informática de 
uma Escola Técnica do Grande ABC.

Com a aplicação do questionário e a observação direta sobre a in-
teração com os dispositivos móveis dentro e fora dos laboratórios de 
informática, utilização das ferramentas Google, buscou-se respostas 
para o problema:

De que forma o uso do mobile-learning pode contribuir na elabo-
ração do trabalho de conclusão de curso dos alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio Técnico em Informática? 

O questionário foi elaborado em três etapas

I – Identificação

II - Utilização de dispositivos móveis e acesso à Internet.

III - Uso das Ferramentas Google
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Na Etapa I, o objetivo foi identificar a faixa etária dos alunos, gênero; 
Na Etapa II, verificar como é acesso à Internet, na Etec em casa, na 

rua. A quantidade de dispositivos móveis existentes no lar; o uso dos 
dispositivos móveis em outras disciplinas; a frequência da utilização, 
se usam para a construção do TCC; quais ferramentas Google utiliza e 
quais utilizou na elaboração do TCC, como o aluno considera o acesso 
à Internet para a

Na Etapa III, investigou quais as ferramentas Google utilizaram 
para a elaboração do TCC, quais contribuíram, em quais disciplinas elas 
poderiam contribuir e uma avaliação escalar de quanto os dispositivos 
móveis e as ferramentas Google poderiam contribuir na elaboração do 
Projeto de TCC

No processo, “pesquisador e participantes se envolvem de modo coope-
rativo ou participativo na resolução da situação ou problema” (Gil, 2008).

Todos os participantes receberam informações sobre o estudo e assina-
ram Termo de Consentimento de Autorização de uso de imagem e dados.

Resultados

O perfil da turma caracteriza-se por ser uma geração Z, considerados 
os ‘nativos digitais’. Embora, demonstraram habilidades e competências 
para as tecnologias, em alguns quesitos poderiam ter aproveitado mais 
os recursos apresentados sobre as ferramentas Google.

Conforme observação direta do professor orientador durante o ano 
letivo, foi utilizado os produtos da Microsoft, como Word para edição 
de textos, Excel, para planilhas e Power Point para as apresentações, 
ao invés das Ferramentas G. Suite Education.
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Figura 10. Gráfico sobre o uso das ferramentas Google (Captura de tela) (Google 
Forms - Formulários Google) 

Ao término das aulas, os arquivos eram armazenados em pen drive. 
Tal ação requeria mais tempo e oferecia menor segurança no backup 
(armazenamento). 

Quando disponível o acesso à Internet, os arquivos eram encaminha-
dos por e-mail ou compartilhados no Drive. No entanto, se na próxima 
aula não houvesse conexão, os alunos não podiam dar continuidade a 
elaboração do projeto.

Caso optassem pelo uso da plataforma G Suite Education, e dos dis-
positivos móveis, poderiam resolver o problema, tanto em laboratório, 
como em qualquer outro local.
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Figura 11. Acesso à Internet na Etec com o dispositivo móvel (Captura de tela) 
(Google Forms - Formulários Google)

A produtividade na elaboração dos trabalhos de TCC poderia ser 
melhor, se o serviço de Internet atendesse às expectativas.

Figura 12. Opinião dos discentes quanto ao acesso à Internet na Etec(Captura de tela) 
(Google Forms - Formulários Google)

No contexto das revisões literárias, poucos foram os achados, apenas 
29 artigos quando empregado o operador booleano AND relacionando 
Mobile Learning e Google Tools, principalmente no que diz respeito 
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ao objeto de estudo que são alunos do ensino médio técnico e a inves-
tigação empírica.

Há sempre literatura a respeito, porém no intervalo de tempo dos 
últimos cinco anos, autores ainda não discutiram com profundidade em 
suas redes de relacionamento, esta temática tão específica: Mobile-Le-
arning e as ferramentas Google

Considerações Finais

A pesquisa se baseou em dados coletados, a partir das experiências 
com Mobile Learning e as Ferramentas Google, com um grupo de alu-
nos no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no Ensino 
Médio Técnico em Informática.

A evolução tecnológica, em especial na área da educação requer 
reflexões e discussões sobre o uso dessas TDICs (Tecnologias de In-
formação e Comunicação), o acesso à Internet, a formação docente, 
fatores que influenciam na forma do ensinar e do aprender.

Com a proposta do governo da Política de Inovação Educação Co-
nectada, espera-se que os investimentos sejam realmente destinados 
ao seu propósito de levar Internet de alta velocidade até as escolas 
mais distantes, oferecendo conteúdos educacionais digitais e formação 
docente até 2024.

O presente artigo ainda sugere uma análise mais detalhada na revisão 
da literatura com as palavras-chave, pois neste intervalo dos últimos 
cinco anos, percebe-se que o tema ainda é pouco explorado. Tal con-
clusão obteve-se, através da busca realizada nos Periódicos da Capes, 
na base da Coleção da Web of Science e dos estudos bibliométricos.
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De acordo com observação empírica, principalmente da pesquisa-
-ação, foi possível conhecer mais a prática docente, verificar pontos 
que possam ser adequados no uso do Mobile-Learning como meio para 
potencializar a aprendizagem e as ferramentas Google na construção 
do conhecimento de forma colaborativa.

Apesar de todas as dificuldades, experiências, observações, con-
cluímos o Projeto de TCC, com a apresentação para a Banca no dia 27 
de novembro e da participação na 48ª EXCUTE, nos dias 07 e 08 de 
dezembro.

Espera-se com esse estudo, contribuir a partir do conhecimento 
empírico, como multiplicador das práticas em outros componentes 
curriculares, na formação com o Mobile-Learning e as Ferramentas 
Google para docentes e discentes.
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A chamada “Era da Informação” vêm se evidenciando no dia a 
dia e nos discursos de diversos autores a anos. Castells (2006) abor-
dou em detalhes esse tema em “A Sociedade em Rede”, indicando 
a tecnologia como a principal responsável por essa transformação. 
Hoje presente nas mais diversas áreas e atividades do cotidiano, a 
tecnologia, permitiu as pessoas a se comunicar, agir e aprender das 
mais diferentes formas.

Segundo as diretrizes publicadas pela UNESCO (West & Vosloo, 
2013), sobre a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) para a educação, elas poderão trazer crescimento e melhora na 
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qualidade do ensino, mas para acompanhar essas mudanças/transfor-
mações é necessário que as escolas tenham infraestrutura que suporte 
essas implantações, sendo um desafio para o Brasil.

Segundo Prensky (2001), os alunos jovens “nativos digitais” que 
nasceram na era digital tem mais facilidade em adaptar-se, contrario 
aos que nasceram antes, conhecidos como “imigrantes digitais”, caso 
de professores, gestores entre outros, que precisam aprender sobre a 
tecnologia.

Como observado por Prensky (2001) entre outros pesquisadores, 
estas diferenças de gerações/culturas ou culturais podem gerar con-
flitos. Logo a adoção de dispositivos móveis em sala de aula pode 
até trazer conflitos, mas também pode promover diversos benefícios 
se devidamente implantada, sobretudo aos professores. Dentro desse 
contexto, portanto, a pesquisa procurou investigar como esse “pro-
fessor contemporâneo” pode ser beneficiado com a utilização desses 
novos dispositivos móveis e de quais formas as barreiras comumente 
encontradas nessa relação professor-aluno e aluno-professor, com os 
smartphones podem ser superadas.

Tornando-se fundamental, portanto, investigar a natureza desses 
conflitos no ambiente escolar, as principais mudanças culturais e as 
dificuldades para adaptação, tendo como foco principal a motivação e 
os benefícios que podem ser trazidos aos professores com a adoção dos 
dispositivos móveis em sala de aula.

A relevância deste estudo é a ocorrência de que pesquisadores/auto-
res, desde o final dos anos de 1990, discutem iniciativas para apoio aos 
professores. No caso de Gilster (1998), que em Digital Literay aponta 
que o professor, utilizando dispositivo móvel em sala de aula, passará de 
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centro do conhecimento para facilitador nas pesquisas e o aprendizado 
do aluno. Eshet-Alkalai (2004) aborda a “alfabetização digital” e que 
na era digital, o “analfabeto digital” não sobrevive. 

Objetivos Específicos foram

• Identificar os principais usos e apropriações de dispositivos 
móveis por professores em sala de aula a partir de um estudo 
com casos múltiplos; 

• Cotejar os dados coletados à luz da teoria dos usos e gra-
tificações; 

• Apontar alguns dos benefícios a partir de categorias de aná-
lise.

1 A Cultura Digital e a Transformação na Comunicação dos 
Professores

As mudanças e transformações do mundo com o desenvolvimento 
da tecnologia são apresentadas à luz das reflexões de Castells e Haraway 
(2006). O desenvolvimento tecnológico, popularizou conceitos como 
ciberespaço e cibercultura, que são referenciados nos textos de Lévy 
(2010) e González (2011). Aakus e Katz (2004), afirmaram que cada 
vez mais estas tecnologias, pode tornar-se mais presente quando novos 
dispositivos móveis são desenvolvidos, e neles são incorporadas novas 
funcionalidades, e a colaboração a este fato podemos citar como a mo-
dificação no estilo de vida e integração com tecnologia.

Inicialmente o estudo da mobilidade é desenvolvido por McLuhan 
(1974) sob o tema “Dispositivo Móvel”, posteriormente por Santaella 
e Katz (2008), Angeluci e Américo (2015) que fazem parte das discus-
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sões deste estudo. Podemos encontrar dentre as sugestões apresentada 
nas diretrizes educacionais da UNESCO (West & Vosloo, 2013), que 
os dispositivos móveis devam ser utilizados como ferramenta de apoio 
à educação e aos professores. 

Como apresentado anteriormente, o conflito geracional “alunos - 
nativos digitais” e “professores/gestores – imigrantes digitais” podem 
gerar conflitos onde para o professor,  pode ser um fator inibidor  ao 
uso de TICs em sala de aula. Por outro lado, autores como: Leung e Wei 
(2000), Moran, Hawkes e El Gayar (2010), Lev-on (2011) e Sundar e 
Limperos (2013), Magsamen-Conrad, Dowd, Abuljadail, Alsulaiman, e 
Shareef (2015), apoiados na teoria dos usos e gratificações, apresentam 
em seus estudos benefícios aos professores que utilizam dispositivos 
móveis.  

1.1 Cenários de um Mundo em Mutação

Segundo Castells (2006, p. 43 e pp. 79-80), a indústria eletrônica 
teve seus primeiros estágios entre os anos de 1940 a 1960, onde os 
computadores eram utilizados pelos militares e por grandes empresas.

Logo em seguida podemos dizer que a próxima evolução foi a 
transmissão/comunicação de dados onde passaram a ser utilizados, 
transmissão via satélite, microondas, cabos submarinos, fibra ótica, 
etc.  A telefonia celular trouxe mobilidade e transformou a vida das 
pessoas. A criação e o desenvolvimento da Internet, foram importantes 
transformações tanto tecnológicas quanto comportamental no mundo. 

A transformação na comunicação entre as pessoas, proporcionada 
pela evolução da tecnologia envolvendo rede de computadores, telefo-
nia celular e Internet gera um novo ambiente chamado “ciberespaço”. 
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O primeiro estudo do ciberespaço foi lançado em maio de 1990, na 
Universidade do Texas em Austin, EUA, por Michael Benedikt, como 
descrevem Castells e Haraway (2006, p. 15). Eles também definem 
ciberespaço como sendo a integração de todos os meios digitais, não 
apenas computadores e softwares, mas também equipamentos leitores 
de MP3, tecnologia de imagem médica, jogos, simuladores.  

Lévy (2010, p. 16) utiliza “ciberespaço” como apoio para definir 
“cibercultura”: O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o 
novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. 

1.1.1 A Mobilidade e a conectividade como paradigmas centrais. 
O poder de mobilidade, a incorporação de novas funcionalidades e a 
disponibilidade de infraestrutura para suportar o uso dos equipamentos 
móveis, juntamente com a redução do custo dos aparelhos, foram alguns 
fatores que propiciaram a grande aceitação dessa nova tecnologia pela 
população contemporânea.

Apesar de inúmeros benefícios que os dispositivos móveis trouxe-
ram para as pessoas, muitas outras preocupações, surgiram em razão 
da mudança de comportamento.

No gráfico 1, pode-se observar o crescimento individual de acesso 
à Internet no mundo desde 2005.

Pelo gráfico 2, pode-se observar que os usuários utilizam 86% do 
tempo acessando Internet com smartphones, e 87% do tempo utilizando 
tablet.
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Gráfico 1. Acesso individual à Internet (em milhões) (ICT Statistics, 2016).

Gráfico 2. Porcentagem de tempo utilizando dispositivos móveis: Apps x Browser 
(ComScore,2015).

1.1.2 Os dispositivos móveis e seu lugar na cultura digital. A 
maioria das inovações dos últimos tempos preocupou-se em auxiliar o 
homem em sua rotina e qualidade de vida. McLuhan (1974) diz sobre 
essas interações, que “parecem fazer parte de seu corpo”, complemen-
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tando que a tecnologia é uma extensão do corpo humano, pois não se 
vive sem ela. 

Já Santaella (2008) define mídia móvel ou mídias locativas como 
sendo equipamentos sem fio, que podem ser utilizados em qualquer 
lugar, remotamente, onde as informações são transmitidas através de 
Internet ou sinal de satélite. 

“Comunicação monológica” é um termo usado por Katz e Aakhus 
(2004). É outra forma de demonstrar a individualidade dos equipamentos 
móveis. O fenômeno das mídias móveis traz a ideia de pessoas que vivem 
em função desse dispositivo. Nesse ambiente, vê-se a predominância das 
bandas largas móveis, dos smartphones e tablets e do tráfego mundial 
de informações pelas mídias sociais que criam novas condições para a 
produção e consumo de bens (Angeluci & Américo, 2015, p. 10). 

Com foco no trabalho, Kim, Triana, Chung, e Oh (2015, p. 1) men-
ciona que o uso dos dispositivos móveis e Internet podem gerar aumento 
de produtividade nas empresas. As empresas tem adotado o critério que 
funcionários usem seu próprio equipamento móvel, facilitando assim 
um único equipamento para comunicar-se em casa e no trabalho. Essa 
modalidade é chamada BYOD (“Bring Your Own Device”), ou seja, 
traga seu próprio dispositivo.

Alunos que saem de uma escola, que não está preparada para usar a 
tecnologia também podem enfrentar dificuldades no ambiente de trabalho 
e tendem a não saber discernir o momento do uso de seu dispositivo 
para fins pessoais ou de trabalho. 

Tomando-se por base a pesquisa realizada em 2015, pelo Centro 
Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informa-
ção (CETI) e o segmento ligado a escola de referencial, observa-se que 
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a cultura digital, através do acesso à Internet por celular, está presente 
nos professores e alunos, de escolas particulares e públicas. Acima de 
75% dos professores e alunos fazem uso dessa tecnologia (Gráfico 3).

Gráfico 3. Acesso à Internet no celular. (Cetic,2015)

1.2 A Educação Contemporânea: Desafios e Oportunidades

É necessário refletir sobre as condições das escolas, principalmente 
as escolas públicas para assim estabelecer a relação entre educação e 
tecnologia no Brasil. Segundo o professor Joaquin Soares Neto (2016), 
membro do Conselho Nacional de Educação (CNE), ex-presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacional Anísio Teixeira 
(INEP), disse entrevista:

“Na realidade brasileira, infraestrutura está sim relacionada com 
qualidade de ensino. Temos uma grande desigualdade de infra-
estrutura e infelizmente as escolas menos equipadas atendem os 
alunos mais carentes. Os alunos vêm com uma dificuldade devido 
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a diversos fatores e ainda chegam em escolas menos preparadas” 
(Notícias, 2016, p. 1).

Soares em 2013, divulgou um estudo em que, os dados levantados 
apontam que a maior parte das escolas brasileiras (84,5%) tem só 
estrutura básica, como: água, banheiro, energia, esgoto e cozinha. E 
apenas 0,6% das escolas há uma infraestrutura considerada avançada.  
Nos dados levantados pela CETIC, conforme Gráfico 4, demonstra que 
menos de 45% das escolas públicas pesquisadas têm acesso à Internet.

Gráfico 4. Internet: locais de acesso na escola (Cetic, 2015).

Os dados levantados pela CETIC (2015), em torno de 60% dos 
alunos, tanto em escolas públicas como privadas, não têm esse tipo de 
acesso (Gráfico 5).
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Gráfico 5. Acesso à Internet sem fio (Cetic, 2015).

Gráfico 6. Forma de aprendizagem e atualização (Cetic, 2015).

O treinamento aos professores sobre uso de TIC na sala de aula 
patrocinado pelas escolas é muito baixo (Gráfico 6). Observa-se pelos 
dados levantados, que os professores fazem seus treinamentos por 
conta própria, com amigos, grupos de professores. A motivação para o 
aprendizado da TIC é pouco incentivada pela escola (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Motivação para uso dos recursos (Cetic, 2015).

Através dos dados apresentados pela pesquisa da Cetic (2015), pode-
mos apontar um dos desafios e preocupação a serem superados apontado 
pelas diretivas da UNESCO (West & Vosloo, 2013), relacionada a conflito 
geracional.  Se a maioria dos professores considerados está em uma 
faixa etária maior que 35 anos, e mais de 70% dos entrevistados nessa 
faixa etária, ou acima, nunca acessaram Internet por falta de interesse, 
em contra partida só 33% dos jovens entre 10 e 15 anos mencionaram 
a falta de interesse como motivo de não acessar Internet.

1.2.1 As diferenças entre gerações. Jovens que nasceram após o 
ano 2000 são chamados de “filhos da era digital”, definidos por Prensky 
(2001) como “nativos digitais”, Tapscott (2008) como “geração net”,  
Howe e Strauss (2009) como “millennials”, Tofler (1980) como “pro-
sumers”, Canavilhas (2013) como “onívoros digitais”, Katz e Aakhus 
(2004) como em “contato perpétuo” com dispositivos móveis . Na 
infância, o vídeo game e jogos digitais substituíram, na maioria das 
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vezes, os brinquedos tradicionais, seguida pelos computadores, telefones 
celulares e uma variedade de aparelhos digitais que fazem parte do seu 
cotidiano. Eles vivem em função de seus aparelhos móveis na maioria 
das vezes não desligam os equipamentos nem para dormir, e algumas 
vezes acordam na madrugada para verificar uma mensagem de algum 
colega, podemos dizer assim, que os dispositivos móveis estão tão en-
raizada e tão presente. Um exemplo é o chamado Phubbing, estudado 
por Angeluci e Huang (2015), situações em que se percebe a reunião 
de jovens, cada um com seu equipamento móvel, mas que não trocam 
uma palavra entre si, ficando concentrados apenas em seus smartpho-
nes: interagindo com pessoas distantes e dificilmente se comunicando 
com as pessoas ao seu lado.   Por outro lado, as mídias móveis e, mais 
precisamente, o telefone celular, ou smartphone, é uma ferramenta de 
sociabilidade. 

1.2.2 Professores e as oportunidades das novas tecnologias móveis. 
Treinamentos são necessários para que os professores transformem e 
melhorem as abordagens no ensino e aprendizagem. O papel do professor 
passa a ser orientador, facilitador e mediador para a aprendizagem do 
aluno, passando assim a ter pensamentos mais aguçados, para desen-
volver novas propostas de trabalho para atender alunos que necessitam 
mais do que conteúdos, estes alunos precisão de atividades/problemas/
desafios  para assim processá-los e transformá-los em conhecimento 
devido a sua facilidade e disposição. Barroso e Moraes (2008), Silva 
(2015). Goulart (2013) afirmou que, o professor terá à sua frente um 
“aluno 3.0”. Aluno esse que estará participando de um “processo de 
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aprendizagem inovador”, tendo à sua disposição conteúdos para di-
versas mídias. 

1.3 Teoria dos Usos e Gratificações: um Caminho para Compreender 
os Benefícios aos Professores

A teoria dos usos e gratificações (U e G) é uma teoria que, entre 
outros pontos, auxilia na análise dos desejos, motivações e benefícios 
que um indivíduo tem quando se apropria de uma mídia na comunica-
ção, podendo esse fenômeno ocorrer em diversas áreas e em diversas 
situações, de acordo com Magsamen-Conrad et al (2015).

Leung e Wei (2000), baseados na teoria de Usos e Gratificações (U 
e G) apontam três fatores que motivam as pessoas para o uso de tec-
nologia entre elas estão: socializar-se com outras pessoas, orientação 
para execução de determinada tarefa; motivação afetiva. Para esses três 
fatores, pode-se fazer uma associação com a realidade dos professores. 
A socialização e a orientação para execução de tarefas, são dois dos 
fatores que podem estimular tanto o professor quanto o aluno motivan-
do-os pois, o professor integra-se à realidade do aluno, como terceiro 
fator a aproximação do professor com o aluno, utilizando os mesmos 
recursos tecnológicos, pode gerar uma motivação de afetividade no 
âmbito da necessidade mental (cognitiva), podendo ser aprimorada 
com a adoção de mídias móveis no ensino o que beneficiaria tanto os 
professores quanto alunos na apropriação dessa nova tecnologia na 
educação. Lev-on (2011) trabalhou com benefício para atender esse 
desejo intelectivo. 

Apoiado na teoria de Sarapin e Morris (2015) que fez uso de U e 
G, que em sua pesquisa, investigaram instrutores que incluíram a uti-
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lização do Facebook como nova tecnologia em suas aulas, avaliando, 
dessa forma, o aumento da credibilidade no professor. Perceber o aluno 
interessado em aprender também é uma motivação e um benefício que 
o professor busca quando do exercício da profissão. Uma pesquisa 
sobre o tema foi desenvolvida por Burakgazi e Yildirim (2013) e com 
conclusões satisfatórias em entrevistas realizadas com alunos e profes-
sores. Nessa mesma linha de benefício motivacional, Ventura (2013) 
realizou uma pesquisa inserindo jogos digitais e tecnologias móveis 
em suas aulas, observou que os jogos tipo “edutainment”, motivam o 
aprendizado através de “recompensas”, “conquistas”, e “competição”. 
Moran, Hawkes e El Gayar (2010) abordam que a adoção de tecnologia 
móvel nas escolas pode trazer benefícios para o processo educacional. É 
possível aumentar a competitividade econômica na região e os alunos são 
preparados efetivamente para usarem a tecnologia no local de trabalho. 
As novas funcionalidades de mobilidade acopladas aos smartphones que 
permitem ao usuário contribuir com jornais televisivos enviando fotos 
ou vídeos para serem utilizados em suas edições, trazem benefícios e 
gratificações aos usuários. 

2 Revisão Literária e Bibliográfica

Nessa fase, foi realizada a revisão da literatura sobre cibercultura, 
mobilidade e conectividade, mídias móveis, diferença entre gerações, 
professores e as tecnologias móveis, a teoria de usos e gratificações, 
através de um levantamento bibliográfico de artigos e livros digitais 
realizado nas bases dos Periódicos Capes, Periódicos USCS, Google 
Acadêmico, e também em livros impressos.
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3 Estudo de Caso 

O estudo dos casos múltiplos iniciou com visitas informais a diversas 
escolas particulares de São Paulo, tendo como foco escolas que utilizam 
dispositivos móveis no projeto pedagógico há mais de dois anos.  Nesse 
período, chegou-se a um grupo educacional composto por cinco escolas, 
dentre elas foram escolhias três localizadas na capital paulista, em bairros 
de classe A (Moema-78%, Jardins75% e Perdizes-69%) pois, estavam 
mais adiantadas em seu processo de implantação das TICs “segundo o 
diretor técnico” e contou-se com 105 professores participantes. 

Diversas visitas informais ocorreram nessas três escolas selecionadas 
e constatou-se, que as escolas usavam o mesmo projeto pedagógico, 
adotavam diversos aplicativos com foco na educação. Os aplicativos, são 
Google Apps for Education da empresa Google,  também observou-se 
que a rede wi-fi de alta velocidade é disponível em todos os ambientes 
das escolas. 

Em uma das visitas, em reunião ao coordenador técnico educacional 
da Escola 1, em São Paulo, ele apresentou como são usados os disposi-
tivos móveis na escola, para: comunicação entre alunos e professores, 
realizar tarefas na escola e em casa, gravação e visualização de vídeos, 
acesso a mapas, bibliotecas e museus virtuais. 

A Escola 2 foi visitada diversas vezes. Foram realizadas reuniões 
com a diretora pedagógica do grupo, diretor de tecnologia, coordenador 
técnico e professores. A diretora apresentou toda a estrutura do grupo, 
e como as escolas trabalham integradas no projeto educacional.

As visitas na Escola 3, foram realizadas com a coordenadora de 
tecnologia e com os professores. Na primeira visita a coordenadora 
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apresentou o programa de ensino e enfatizou que os aplicativos educa-
cionais são os mesmos de todas as escolas do grupo.

A entrevista iniciou-se com professores que deveriam lecionar para 
alunos do ensino médio ou fundamental e utilizar dispositivos móveis 
como ferramenta em suas aulas. A pergunta inicial feita ao professor 
era para que descrevesse como utilizava tecnologia móvel em sala de 
aula. As entrevistas foram realizadas durante o primeiro semestre do 
ano de 2016.

Nas visitas feitas as escolas durante o período, foi observado trans-
formações dos espaços de sala de aula, saído dos moldes tradicionais 
de sala com carteiras e mesas, lousas de giz para espaços coloridos com 
almofadões e infraestruturas diferenciadas por televisores, internet de 
alta velocidade e possibilidade de utilização das tecnologias moveis 
disponibilizadas pela própria escola ou de uso pessoal do aluno (celu-
lares/smartphones/tablets). 

4. Análise dos Resultados, Codificação, Categorização e 

Inferência 

4.1 Codificação e Categorização

Após as entrevistas verificou-se que a equipe técnico pedagógica e 
gestora dão pleno apoio aos professores quanto ao uso das TICs.  Como 
descrito pelo professor 15.

[...] ela tem uma preocupação em disponibilizar recursos, informa-
ção, treinamento, o coordenador de tecnologia educacional dá todo 
apoio que precisamos, diariamente ele está conversando conosco, 
compartilha inovações, novas aplicações, como preparar aula, como 



588

administrar, no dia a dia ele está nos apoiando, tem também um 
rapaz que dá todo apoio a infraestrutura, qualquer problema ele 
socorre logo, o que me fez adotar é esse apoio da escola e suporte 
do coordenador e do rapaz da infraestrutura, isso me motiva muito 
porque não tenho problema [...] (Professor 15). 

Em consequência da informação levantadas e observações. Os 
professores são preparados para extrair o melhor da tecnologia e os 
alunos sentem-se interessado em participar das iniciativas, que podem 
contribuir para sua aprendizagem.

4.2 1º- Benefício: Formação de uma Comunidade. 

Será apresentada a formação em comunidade, a partir da pesquisa 
aplicada.

[...] o professor que usa mais tecnologia, o aluno tem um pouco 
mais de liberdade, ele se sente mais parecido com este professor, a 
relação interpessoal fica muito melhor além de aprendizado, não se 
compara (PROFESSOR 1). 

O gráfico 8, apresentou que de 83%, 49% concorda totalmente, 34% 
concordam parcialmente em que o uso das tecnologias móveis colabora 
para a criação de uma comunidade. 

O que torna a comunicação mais leve, muito mais prazerosa e efi-
ciente, como relatam os Professores 3, 9 e 11 durante suas entrevistas. 
Os 17% restantes dos professores, reluta em utilizar dispositivos móveis 
como ferramentas para complementar sua aula.
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Gráfico 8. Isso me faz perceber que eu sou parte de uma comunidade (questionário 
quantitativo dos autores)

4.3 2º- Benefício: Possibilita a Visitação a Lugares Remotos

O gráfico 9, comprovou que 79% dos professores concordam to-
talmente que a experiência de estar presente em ambientes distantes 
é um facilitador gerado pelos dispositivos móveis em sala de aula, 
sendo consenso entre os professores entrevistados que é um beneficio 
interessante.

Gráfico 9 Ela cria a experiência de estar presente em ambientes distantes (questionário 
quantitativo dos autores)
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4.4 3º- Benefício: Promove a Interação

Como benefícios, os professores relataram agilidade na comuni-
cação e interações entre escola e professores, relacionando a solução 
de situações/problemas (professor 8). O professor3 relaciona o desen-
volvimento e aplicação/correção de atividades elaboradas e passadas 
aos alunos. 

[...] quando a tecnologia tem este poder de correção automática, como 
o recurso do flubaroo que eu falei, só to dando exemplo porque ele 
foi marcante pra mim, o aluno começa a ver significado em fazer. 
(PROFESSOR 3). 

Gráfico 10. Posso realizar uma série de tarefas (questionário quantitativo dos autores)

Através do gráfico 10, confirmaram as observações dos Professores 
2 e 14. A maioria, 74%, afirma que concorda totalmente que a adoção 
dos dispositivos móveis permite a realização de uma série de tarefas.

No Gráfico 11, 62%, aponta como benefício a possibilidade de 
armazenamento de informações.
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Gráfico 11. Eu posso especificar minhas necessidades e preferências numa base 
contínua (questionário quantitativo dos autores)

[...] Sim, perfeito, é algo que você quer montar com pressa e vem 
rápido, guardar as aulas para os próximos anos, com pequenas 
adaptações para os anos seguintes, eu posso pegar os exercícios do 
ano anterior, jogar para este ano, dar uma baixada no que precisa, 
mudar algumas coisas, alguma figura, mudar algum pedacinho de 
texto, muitas vezes o texto já está pronto, é um facilitador, é rápido, 
não precisa ficar pensando muito (PROFESSOR 2). 

Isso coincide com o depoimento do Professor 2, que aponta essa 
facilidade como um fator de produtividade e ganho de tempo ao pro-
fessor, o que pode ser verificado na citação acima.

4.5 4º- Benefício: Torna mais Ativo

Os professores relataram que após a adoção das tecnologias móveis 
em suas aulas sentiram-se mais ativos, rejuvenescidos, ágeis, motivados, 
também perceberam maior presença e interesse de seus alunos.
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[...] hoje eu vejo alunos que estavam lá sem fazer nada, abrem o 
caderno e começam a fazer exercício, passam a resposta para o 
dispositivo móvel, você percebe que aos poucos vai encantando a 
turma, pro professor o que ele quer é ensinar e que a turma aprenda 
(PROFESSOR 11).  

No gráfico 12, 62% dos professores responderam que concordam 
totalmente que se sente ativo quando utiliza tecnologia móvel em sua 
aula. Esta afirmação coincide com a abordagem feita pelos professo-
res 3, 5, 6, 11 e 12. Já 21%, discordam desta informação, estes não 
identificam que a utilização de dispositivo móvel em sala de aula é um 
fator para torná-lo ativo. Possivelmente, não conseguiram o aumento 
de produtividade.

Gráfico 12. Sinto-me ativo quando eu uso (questionário quantitativo dos autores).

4.6 5º Benefício: Permite um controle dinâmico 

Os professores passam a ser “gestores responsáveis da aprendizagem 
dos alunos e aos alunos cabe o papel consciente de autogestão”.
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O gráfico 13, mostrou que a maioria dos professores é contraria à 
afirmação que o professor se mantém no comando após a implantação 
de tecnologia móvel na sala de aula. 

Gráfico 13. Ela me permite estar no comando (questionário quantitativo dos autores).

Durante as entrevistas foram mencionadas diversas vantagens como 
a construção do conhecimento de forma compartilhada, entre os alunos, 
supervisionada e orientada pelo professor e que as tecnologia moveis 
facilitaram a este processo e consequentemente na quebra de paradigmas 
(professores 6 e 9), também manifestaram dificuldades que poderiam 
interferir no resultado esperado “professor fora do controle”, incons-
cientemente, a perda de concentração ou dispersão do tema/assunto, 
comentários dos professores 1, 2 e 14 e o professor 15.

O professor 3,7, 10, 11, 12 e 14 destaca que a comunicação tem 
mais fluidez e consequentemente que o professor não é mais o deten-
tor do conhecimento, que este conhecimento agora é compartilhado e 
construído entre os alunos.  Outro benefício apontado, a redução da 
pressão exercida sobre o professor  para a resposta rápida a determinado 
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questionamento, pois o professor permite que o aluno faça uso de seu 
dispositivo móvel para pesquisa on-line. (Professor 10).

[...] agora quem faz as aulas são eles, primeiro vou falar do médio 
depois do fundamental II, então no médio todo dia tem o chrome-
book, já reservo, e coloco lá o título, esta semana a gente está vendo 
DNA, então eles tinham que fazer, eu comecei na aula, fiz alguns 
slides na apresentação, e dei os 5 itens, e à partir daqui vocês fazem, 
eles tem que entrar na Internet [...] (PROFESSOR 9). 

Dessa forma, o aluno torna-se protagonista do conhecimento buscando 
as informações que são necessárias para o seu desenvolvimento e formação.

4.7 6º Benefício: Criar uma Variedade de Informações

Com relação ao uso dos dispositivos moveis e a criação de varieda-
des de informações nas diversas entrevistas feitas foi constatado como 
benefícios a apresentação de textos, figuras, fotos, áudios e vídeos em 
que o mesmo faz uso para complementar e ou instigar os alunos pela 
busca do conhecimento em suas aulas (professores 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 12), 
ponderaram ainda que, a uma melhora na comunicação e um aumento 
na qualidade da aprendizagem dos alunos.

[...] dou um tema, faço com que ele pesquise aquele tema, e vejo 
como ele constrói aquele conteúdo, individualmente ou em grupo, 
ai ele pode utilizar este artefato para compartilhar comigo e com 
os colegas, ele pode gerar apresentação em vídeo, áudio, como eu 
uso o celular, principalmente para que eles pesquisem e produzam, 
entreguem ou exercícios ou tarefas [...] (PROFESSOR 6).

O gráfico 14, permitiu constatar que cerca de 79% dos professores 
concordam totalmente que os dispositivos móveis permitem uma visu-
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alização/criação de grande variedade de informações, fato este também 
confirmado nas entrevistas qualitativas. 

Gráfico 14. Ela me permite uma grande variedade de informações (questionário 
quantitativo dos autores).

4.8 7º Benefício: Dão Apoio

O gráfico 15, apresentou que: 70% concorda totalmente e 26% 
concordam parcialmente que os dispositivos móveis em conjunto com 
a Internet apresentam recursos visuais de uso mais eficaz  a melhora 
nas aulas ministradas.

Gráfico 15. Ela oferece uma série de recursos visuais (questionário quantitativo dos 
autores).
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[...] eu utilizo mais como ferramentas são as tecnologias do Google, 
estas ferramentas possibilitam visita virtual a museus, apreciar obra 
de arte, isto em sala de aula, e com alunos com ipad, celular, a gen-
te, dependendo do que a gente for trabalhar a gente utiliza alguns 
aplicativos, pra complementar [...] (PROFESSOR 7). 

Além das visitas virtuais a museus, o Professor 7, incorporou em 
sua aula a utilização do aplicativo da Microsoft , o Minecraft, para que 
os alunos façam uma releitura de obras de arte. 

O Professor 6, em seu comentário, tem a mesma visão apontada 
pelas respostas do questionário quantitativo no Gráfico 16. Os recursos 
visuais disponibilizados pela tecnologia móvel é um facilitador como 
ferramenta de apoio ao professor no exercício de suas atividades. 

[...] você tem tantos dias pra fotografar plantas no caminho, daqui do 
colégio até sua casa, fotografa plantas diferentes, tem até aplicativo 
dentro do Google que pode reconhecer a planta, eu quero saber que 
tipo de planta é esta, o que eles mais adoram é zoológico, tira foto, 
faz uma classificação, estou pensando em fazer um aplicativo para 
que eles utilizem no celular [...] (PROFESSOR 6). 

Alguns professores não entendem o uso da tecnologia móvel como 
apoio. Mesmo mudando seu pensamento, ao encontrar um problema 
eles abortam o processo de utilização de dispositivo móvel e recuam 
para aula sem tecnologia, temos outros casos de professores que  pensão 
que a tecnologia é só uma forma de distração e o caso dos professores 
que não gostam ou não tem interesse em  inovar, mantendo as aulas 
no formato tradicional, resistindo a aceitar como apoio às suas aulas.

[...] Este paradigma está mudando, como a gente muda um compor-
tamento, é através dos resultados. Esta mudança é constante, alguns 
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aceitam mudar rapidamente, conseguem ou não, alguns professores 
são isto mesmo, mais resistentes [...] (PROFESSOR 6). 

“[...] Tem muito preconceito, porque o dispositivo móvel, ele foi 
usado muito como distrator, as pessoas mais velhas acham que o dis-
positivo foi feito sempre para distrair o aluno [...]” (PROFESSOR 3). 

Infelizmente alguns professores ainda tem esta visão destorcida da 
utilização da tecnologia, mas a medida que forem fazendo uso, será 
possível desmistificar este conceito.

4.9 8º Benefício: Empregabilidade

Quanto a empregabilidade e melhores salários foram temas aborda-
dos pelos professores nas entrevistas realizadas, os professores 8, 9, 11 
e 12 responderam que em um curto prazo 3 a 4 anos, o professor que 
tiver mais facilidade no uso adequado das tecnologias e dos dispositi-
vos moveis em sala de aula terão oportunidades melhores de trabalho 
e salários diferenciados. 

[...] então estes professores que estão saindo na dianteira agora, 
daqui 3 ou 4 anos, vão ter mais disponibilidade de emprego e 
com um ganho diferencial, já tem experiência, e irão aumentar as 
escolas que utilizam tecnologia, as escolas que estão implantan-
do vão começando a olhar para professores com experiência nas 
ferramentas, os professores que conhecem são poucos e passaram 
a ser valorizados, tanto financeiramente como empregabilidade 
(PROFESSOR 11). 

Desta forma, se faz necessário a formação continuada e a utilização 
destes dispositivos que estão cada vez mais presente no cotidiano das 
pessoas, permitindo novos aprendizados a partir de sua aderência.
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4.10 Síntese dos Benefícios

Como sínteses dos benefícios levantadas nesta pesquisa, através das 
entrevistas e survey feitos junto aos professores participantes, podemos 
citar que, com o aumento no uso de dispositivos moveis em sala de aula, 
também cresce a motivação do professor na realização de sua atividade 
como docente e esta motivação é proporcional aos resultados obtidos 
e benefícios conseguidos.

O levantamento dos dados obtidos mostrou que, os benefícios podem 
existir, mas dependem da convergência de diversos fatores. Tais como, 
a escola deve possuir a infraestrutura de “internet para acesso sem fio” 
instalada e funcionado adequadamente a sua necessidade.

Devem haver treinamento para os professores no referente uso 
das tecnologias e conteúdo. Os conteúdos educacionais, devem ser 
criados e aprimorados adequadamente para serem acessados nas novas 
tecnologias.

Os alunos devem saber diferenciar o uso dos dispositivos moveis, 
no que tangem como ferramentas para o estudo e lazer.

Os envolvidos em educação devem ter plena consciência que os 
dispositivos móveis são apenas ferramentas, que como tantas outras 
servem para melhorar a comunicação entre professores e alunos. 

Que da mesma forma que professores resistem a utilização de 
tecnologia móvel em sala de aula, existem alunos que preferem as 
formas tradicionais de aula. Ter consciência que, existem disciplinas 
e temas que têm maior aderência para utilização de tecnologia móvel 
em suas aulas.
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Considerações Finais 

O objetivo deste estudo foi compreender como os professores são be-
neficiados com a adoção de dispositivo móvel em sala de aula. O recorte 
do estudo privilegiou unidades de ensino que, por razões econômicas 
e de renda, apresentam melhores condições para a análise proposta. 

Conforme apontam os professores entrevistados, o bom resultado 
obtido na implantação dos dispositivos móveis em sala de aula deve-se 
ao investimento em infraestrutura propiciado pela gestão das escolas 
e pelo trabalho do coordenador técnico pedagógico que trabalha na 
capacitação dos professores e auxilia na elaboração de conteúdo para 
ser aplicado nas aulas.

Pudemos observar que os benefícios aos professores é proporcional 
ao aumento do uso do dispositivo móvel em suas aulas. Muitos dos 
professores entrevistados exploraram o lado positivo da utilização de 
tecnologia móvel em sala de aula, enquanto poucos citaram os pontos 
negativos.

Outra reflexão não explorada, refere-se ao conteúdo das aulas pre-
paradas pelo professor. Nesta nova forma de trabalho todo o material 
produzido fica armazenado digitalmente nos computadores das escolas. 
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La Interación e Interactividad en la Educación 
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Las tecnologías digitales en la sociedad han ocasionado una evo-
lución sin precedentes, provocado un cambio cultural en los últimos 
años cuyos rasgos distintivos pueden resumirse en la frase “cultura de 
convergencia”, acuñada por Jenkins (2006) en 1992.

Si consideramos a los estudiantes universitarios inmersos en esta 
cultura de la convergencia y nos situamos en el campo educativo, las 
posibilidades y las capacidades mediáticas de los estudiantes hace evi-
dente la necesidad de nuevas formas de ejercer la actividad docente y 
nuevas formas para la comunicación en la enseñanza.

Una de las tecnologías que cobra importancia en este contexto son 
los blogs que constituye una de las herramientas de comunicación 
digital más utilizadas en la red. Su empleo como recurso didáctico se 
ha extendido en universidades locales e internacionales de reconocido 
prestigio. 

1. Maestrando en Comunicación Digital Interactiva (Universidad Nacional de 
Rosario – Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales)
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El empleo de un blog en una cátedra universitaria constituye un 
recurso didáctico en tanto habilita una nueva vía de comunicación entre 
docentes y alumnos y también entre alumnos. A través de un blog se 
puede intercambiar no solo información textual sino gráfica y también 
se pueden ofrecer conexiones a otras páginas web o a información de 
interés guardada en diferentes lugares. Esta herramienta que se aloja en 
la nube es fácilmente vinculable con cualquier recurso que se encuentre 
en la red.

Una de las características más importantes y por la cual se hace 
interesante su uso en el ámbito universitario es la capacidad de parti-
cipación, es relativamente sencillo configurar un blog para recibir los 
aportes de los alumnos o de usuarios en general que estén interesados 
en las temáticas que en ellos se abordan.

En este contexto, desde hace casi dos décadas la Universidad Nacional 
de San Juan (UNSJ) viene trabajando en la puesta a disposición de sus 
profesores de instancias que faciliten prácticas docentes asincrónicas y 
fuera del espacio físico de la institución, a través de su página web y las 
de sus facultades, así como de su Programa Institucional Campus Virtual 
“e-UNSJ” (mediante la plataforma educativa MOODLE). En este marco 
han cobrado vida iniciativas como la “Unidad de Virtualización” (UVA) 
y la “UNSJ Virtual” que han facilitado incursionar en la educación a 
distancia y en la gestión de contenidos digitales, situando a la UNSJ en 
el mundo digital. Actualmente la iniciativa “UNSJ Virtual” generada por 
la Secretaría de Comunicación de la UNSJ en 2014, ofrece un espacio 
para el alojamiento de sitios institucionales interactivos y dinámicos 
(blogs) para asignaturas y cursos de todas las carreras de la UNSJ. 
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En este trabajo se pretende analizar el escenario particular de la 
FAUD-UNSJ con el fin de obtener datos que permitan identificar fac-
tores que operan para configurar la situación actual y plantear en fu-
turos trabajos una propuesta superadora. Nos interesa, por una parte, 
detectar y analizar ofertas institucionales que estén siendo ampliamente 
explotadas por los profesores. Por otra, estudiar experiencias y prácti-
cas docentes en las que los blogs de cátedra estén contribuyendo a la 
mejor formación de los estudiantes.  A partir de allí se pretende hacer 
un aporte a la reformulación de las condiciones de la oferta por parte 
de la UNSJ a sus docentes.

El uso del Blog en las Cátedras

En las plataformas universitarias de la UNSJ a noviembre de 2018 
solo contaba con 10 blogs configurados, de los cuales solo 7 estaban 
activos y actualizados. Considerando que esta plataforma fue pensada 
para que los docentes de las 32 carreras que ofrece la UNSJ generaran 
sus blogs de cátedra, los resultados en cuatro años de existencia son 
exiguos. 

Por otra parte, de las 5 facultades de la UNSJ, solo una de ellas, 
la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño (FAUD) en el año 
2015 hizo accesible desde su página web, una plataforma propia de 
blogs para cada asignatura del plan de estudios de cada una de las tres 
carreras de grado que integran su oferta (Arquitectura y Urbanismo, 
Diseño Industrial y Diseño Gráfico), además de otros para la biblioteca, 
algunos gabinetes y demás unidades académicas. No obstante, habiendo 
realizado un relevamiento del aprovechamiento y el uso que se dio a 
esta posibilidad ofrecida por la institución, nos encontramos con una 
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situación muy particular. A diciembre 2018, la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo cuenta con 43 espacios para el desarrollo de blogs de cátedra 
(uno por cada asignatura del plan de estudio vigente) de los cuales solo 
4 figuran activos con alguna publicación entre 2015 y 2017. En el caso 
Diseño Industrial, fueron creados por la institución 41 espacios para 
alojar blogs (uno por cada asignatura del Plan de Estudio 2005) más 36 
correspondientes a las asignaturas del Plan de estudio 2015. De ellos, 
solo dos blogs figuran activos, uno actualizado al 2016 y otro al 2018.  
Finalmente para la carrera de Diseño Gráfico la institución generó 35 
espacios (uno por cada asignatura del Plan de Estudio 2005) más otros 
35 las asignaturas del Plan de Estudio 2015. De estos, solo 4 figuran 
activos (uno vincula a un dominio .com y los otros están actualizados 
al 2016). Una situación similar se da en los espacios para blogs de los 
gabinetes, el Centro de Estudiantes y el Centro de egresados. La única 
excepción es la del blog de la Biblioteca, que se encuentra actualizado 
y en funcionamiento. La situación descrita no da lugar a dudas, la oferta 
de la institución para que sus docentes generen blogs de cátedra no está 
siendo aprovechada, o lo está siendo en ínfima medida.  Los escasos 
docentes que configuraron blogs, no dieron continuidad a la iniciativa 
o trasladaron su blog a espacios comerciales. Este diagnóstico da lugar 
a preguntarse ¿Qué es lo que hace más atractiva la propuesta comercial 
a la institucional? ¿Qué herramientas o posibilidades debería incluir la 
plataforma de blog institucional?¿el desaprovechamiento se debe solo 
a razones de tipo tecnológico?

La transformación de la cultura y los cambios sociales provocados 
en gran medida por la adopción generalizada de las tecnologías digi-
tales en la vida cotidiana han provocado la necesidad de cambios en 
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las formas de enseñar, la mediación tecnológica no es una novedad en 
educación pero si se puede advertir su lentitud para adoptar los nuevos 
mecanismos mediáticos dado la gran rapidez con la que se producen 
los cambios, además muchas veces la adopción de nuevas tecnologías 
no viene de la mano con una propuesta superadora que aproveche al 
máximo las potencialidades de medio digital.  

En particular en el nivel universitario es innegable la necesidad de 
nuevas estrategias educativas que promuevan el uso de las Tecnologías 
de la Comunicación e Información (TIC) y en especial las de la Web 
2.0. La necesidad de plantear nuevas estrategias se debe, en parte, a los 
cambios en los estudiantes. De hecho las interfaces de software con su 
capacidad para ejecutar varios programas en simultáneo demandan de 
los usuarios una “multitarea cognitiva” (Manovich, 2001, p. 276), esto 
requiere de los usuarios el desarrollo de la capacidad de alternar de ma-
nera rápida entre clases diferentes de atención, solución de problemas, 
experimentación sistemática y aprendizaje rápido de nuevas tareas.  
Sumado a ello, para Scolari (2018) los adolescentes de hoy en día se 
relacionan con los medios desde un rol de productores + consumidores, 
es decir como prosumidores, o sujetos con potencial para generar y com-
partir nuevos contenidos en diferentes formatos. Esto porque tienen en 
común “…un conjunto de habilidades, prácticas, valores, sensibilidades 
y estrategias de aprendizaje e intercambio desarrolladas y aplicadas en el 
contexto de las nuevas culturas colaborativas”. Scolari (2018) denomina 
a esta forma de relacionarse con los medios “alfabetismo transmedia”. 
El soporte mediático del alfabetismo transmedia son las tecnologías 
pertenecientes a la Web 2.0: Wikis, Medios interactivos (entre los que 
se encuentran los Blog y las apps) y redes sociales. 
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Reconocemos que si bien hasta el momento no se han obtenido 
los resultados esperados, es necesario revisar lo actuado e incorporar 
nuevas dimensiones de análisis más allá de las estrictamente tecno-
lógicas, nos referimos a las dimensiones comunicativa y pedagógica. 
Desde la dimensión comunicativa pretendemos analizar la plataforma 
de blogs desde la cultura de la convergencia entendiendo que es parte 
de un contexto global. Desde la dimensión pedagógica adherimos a lo 
expuesto por Lara que sostiene que: 

…la utilización de weblogs en educación requiere del marco de una 
pedagogía constructivista que pueda aprovechar las características 
propias de esta herramienta, entendida ésta como un formato y 
como un proceso. Este enfoque necesita el apoyo de las institucio-
nes educativas para promover la investigación en nuevas didácticas 
que favorezcan el aprendizaje con y sobre weblogs como una vía 
de aproximación a las necesidades de la sociedad del futuro (Lara 
en Orihuela, 2006, p. 174).

Nos parece importante aclarar que los modelos en los que entendemos 
se pueden implementar los blogs, no solo son aquellos que plantean la 
educación a distancia sino también los conocidos como blended learning 
(Bartolomé, 2004), enseñanza semipresencial (Leão & Bartolomé,  
2003), educación flexible (Salinas, 1999), entre otros. En estos modelos 
el alumno no es un individuo aislado sino que aprende en sociedad, en 
esta sociedad actual convergente y mediatizada. 

Hoy la UNSJ se encuentra ante el desafío de hacer un uso efectivo 
y eficaz de las herramientas de la Web 2.0 y particularmente las que 
son parte de este nuevo ecosistema mediático donde estamos todos 
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conectados y todos esperamos poder participar, entendiendo que los 
alumnos aprenden insertos en esta sociedad. 

Es necesario recordar en este punto que reconocemos el rol diferencial 
que poseer el profesor y fundamental para el proceso de aprendizaje 
“en ese rol de mediador, el docente no puede ser un mal comunicador” 
(Piscitelli, 2011, p. 111). Ya que “No hay máquina que solucione la 
relación educativa. Cuando ésta carece de comunicabilidad, cuando 
se asienta en la ruptura y las lejanías, los medios no hacen más que 
incorporarse a esta situación” (Prieto Castillo, 2004, p. 105).

De nuestra experiencia un blog de cátedra resulta una forma sencilla, 
que apenas requiere conocimientos técnicos e inversión de tiempo, y que 
puede realizarse con los medios tecnológicos actualmente disponibles 
en la FAUD. Se convierte así en una herramienta potente que permite 
de forma ágil la comunicación e interacción con los alumnos, que favo-
rece la organización de los contenidos, agregando otros nuevos como 
videos y audios que permiten ampliar y profundizar los conocimientos, 
además es una herramienta poderosa entre los alumnos permitiendo la 
interconsulta de pares.

El uso de un blog para las cátedras presenciales permite extender sus 
clases, potenciando con actividades extras y/o opcionales que no pueden 
ser planteadas en el aula por diferentes razones que pueden responder 
a la falta de tiempo, a la falta de materiales o espacio.

El blog de cátedra se presenta como un instrumento excepcional para 
la innovación pedagógica, en la medida que su utilización puede servir 
de soporte para la adopción de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el alumno, así como para la introducción de nuevas prácticas 
basadas en dicho modelo. Es claro que este tipo de herramientas son 
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cercanas a la realidad de los estudiantes y apuntan a promover la parti-
cipación, la interacción y la colaboración como bases del aprendizaje, 
actividades que les son familiares a ellos.

De esta manera, la integración de un blog en una cátedra se presenta 
como una herramienta capaz de brindar mecanismos de unión entre los 
contenidos que se imparten en las aulas y las nuevas formas de relacio-
narse de los estudiantes. 

El uso de blogs contribuye a enriquecer y potenciar la enseñanza 
ofrecida en el aula universitaria en muchos aspectos. Su utilización 
permite ampliar los límites espacio-temporales del aula presencial, ya 
que los procesos de enseñanza- aprendizaje pueden extenderse más 
allá de su ámbito físico y fuera del horario asignado para el dictado de 
la asignatura.

A su vez, el sistema de entradas y comentarios característico de los 
blogs, así como la habitual inclusión de enlaces, permiten que docentes 
y alumnos puedan comunicarse entre sí con distintos fines, tales como 
responder consultas, plantear dudas, acordar criterios para la realización 
de trabajos grupales, etc. De este modo, la ampliación de las posibili-
dades de comunicación contribuye a generar nuevas oportunidades de 
aprendizaje.

También favorece la evaluación continua de los procesos formativos, 
de tal forma que docentes y alumnos pueden verificar que los trabajos 
realizados se encaminen efectivamente hacia el logro de los objetivos 
propuestos.

Por otra parte, la incorporación de un blog ofrece al profesor la 
posibilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas, más allá de 
la habitual lección magistral, tales como discusiones, resolución de 
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problemas o análisis de casos, entrevistas a expertos, elaboración de 
proyectos grupales, etc. Asimismo, los blogs posibilitan la utilización 
de nuevos recursos didácticos representados por materiales digitales 
hipertextuales y multimedia. Ello permite enriquecer el abordaje de la 
temática estudiada y, al mismo tiempo, lograr una mejor sirven para 
ampliar los temas expuestos, profundizarlos, contrastarlos con argu-
mentos contrarios, etc.

Los blogs también incrementan la motivación docente y discente 
con una inversión mínima de tiempo y recursos, ya que con el uso de 
las herramientas que nos proporciona Internet se puede conseguir que 
el alumno participe y aprenda divirtiéndose, al mismo tiempo que es el 
estudiante el que fija sus propios ritmos de intervención y aprendizaje. 
Esto da una mayor autonomía en la configuración del propio aprendizaje 
y, por lo tanto, exige la capacidad para autorregular dicho proceso, es 
decir planificar sus trabajos y evaluar su desarrollo y sus resultados.

La evaluación realizada por los alumnos afirmó el papel desempeñado 
por el blog como recurso para la innovación. En efecto, los estudiantes 
coincidieron en señalar que los materiales publicados y las actividades 
propuestas en dicho espacio contribuyeron a facilitar el aprendizaje.

Lo expuesto permite afirmar que la enseñanza en un entorno virtual 
de formación como un blog, supone dos dimensiones de innovación, 
íntimamente relacionadas entre sí: por un lado cambia las concepciones 
sobre qué es enseñar y aprender; qué roles deben asumir el docente y 
el alumno en esos procesos, y por otro lado, cambia las prácticas, con 
propuesta de nuevos objetivos, materiales de aprendizaje, estrategias 
metodológicas, estrategias de evaluación, etc.
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Aun así, la utilización de un blog, por sí sola, no puede ser consi-
derada como una verdadera innovación. Para ello es necesario que el 
empleo de este recurso se inserte en una nueva forma de concebir la 
enseñanza y el aprendizaje, frente al modelo tradicional centrado en el 
profesor y los contenidos. En definitiva, la capacidad transformadora 
de concepciones y prácticas que puede asociarse con la integración de 
blogs en las cátedras universitarias, los convierte en una herramienta 
de gran eficacia para la innovación y, por lo tanto, para la mejora de 
los procesos de aprendizaje.
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No momento atual, especialmente por meio da eclosão das tec-
nologias e dispositivos móveis, a escola precisa adaptar-se a elas e 
os professores têm a necessidade de buscar formações continuadas. 
Castells (1999, p. 69) ressalta que: “O surgimento da sociedade em rede 
é resultado da interação dessas duas forças relativamente autônomas: 
o desenvolvimento de novas tecnologias e a tentativa da sociedade de 
reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecno-
logia do poder”. Quando se refere às escolas do Campo, que muitas 
vezes são consideradas atrasadas e sem contato com o conhecimento 
produzido pela humanidade, ao contrário disso, as escolas do campo 
vêm acompanhando o desenvolvimento tecnológico recebem artefatos, 
porém, não recebem formações direcionadas para o seu uso. 
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Como destaca Kerchhove (2009, p. 205) “Na era do livro, o con-
trole da linguagem foi sempre privado, mas com as mídias eletrônicas 
o controle da linguagem torna-se público e oral. Com o advento da 
Internet tem-se o primeiro meio que é oral e escrito, privado e público, 
individual e coletivo ao mesmo tempo”. Com o uso das ferramentas 
tecnológicas a expansão da comunicação e produção do conhecimento 
ganham forças. Não se pode pensar que a inserção de tecnologias em 
escolas urbanas e rurais restringe-se apenas em entregar computado-
res, televisões, tablets e projetores de multimídia, tornando as escolas 
depósitos de artefatos em que os professores não recebam formações 
específicas e que tenham receio de utilizar tais objetos. 

Primo (2016, p. 17) salienta que “O que se percebeu com a emer-
gência das tecnologias de comunicação e informação é que a liberdade 
de expressão dos cidadãos pode ser potencializada via mídias digitais” 
Compreende-se que a inserção das tecnologias nesses espaços, além de 
possibilitar a melhoria da aprendizagem propõem também espaços de 
comunicação e interação. Belusso e Pontarollo (2017, par. 40) destacam 
que: “O acesso às tecnologias de modo concreto e real pode ser con-
siderado como fomento necessário a educação do campo para auxiliar 
na reflexividade das condições de existência social”. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC têm propiciado 
formas de organização e seguimento, flexibilização dos espaços e tem-
pos e das interações entre os sujeitos e sujeitos, sujeitos e máquinas. 
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De acordo com Lévy (1993) “[...] A metáfora do hipertexto3 é consa-
grada à informática de comunicação aquilo que ela tem de mais original 
em relação às outras mídias”, esse poder de ligar as pessoas uma com 
as outras, pessoas e máquinas. A proposta deste trabalho visa analisar e 
planejar um curso de formação continuada, para professores da educa-
ção básica de escolas do campo em Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA), a ser utilizado Software Moodle4, em que se trata de “um modelo 
em software livre, utilizado como ferramenta de apoio ao ensino e à 
aprendizagem”5 com características online, bimodal, semipresencial. 
Para que isso ocorra, é necessário compreender a realidade local da 
instituição e quais artefatos tecnológicos possuem. Assim, este ensaio 
permeia-se por estudos sobre a relação entre cibercultura e as novas 
mídias, como Manovich (2005) lembra que a primeira está concentrada 
no social e na rede, já a segunda dedica-se ao cultural e na computação. 

O modelo denominado Ensino Híbrido combina o uso da tecnologia 
e dos encontros presenciais para aprimorar a utilização do ensino online 
com o ensino presencial, neste ensaio, são disponibilizados para acesso 
dois pequenos vídeos que retratam sobre o ensino híbrido, desde sua 
abordagem com metodologias ativas, com a personalização do ensino 
e o trabalho baseado na aprendizagem por projetos.

Desta maneira, levam-se em considerações alguns dispositivos dos 
quais poderão ser utilizados na formação desses professores, sendo: câ-

3. Trata-se de um sistema de informação, em que algumas palavras do texto 
encontram-se ligadas a outros documentos, quando a palavra é selecionada 
exibe o texto deste outro documento.

4. Abreviação para Modular Object Oriented Distance Learning.
5. Ver mais em: Plataforma Mooodle: entenda o que é e como funciona, por Marcelo 

Claro, 10 mai 2018. Recuperado de https://www.moodlelivre.com.br/3158-
plataforma-moodle-entenda-o-que-e-e-como-funciona
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mera filmadora, projetor de multimídia, aparelho de som com microfone 
e notebook. A proposta inicial será a oferta de um curso de formação 
continuada que compreende na organização e uso via plataforma Moodle, 
em que os docentes ao longo da formação deverão aplicar os conceitos 
e conhecimentos compreendidos com seus alunos e que possam retornar 
com um feedback. Após a realização do curso, serão realizadas analises 
qualitativas de acordo com estudos de Flick (2009) e Bardin (2016) a 
respeito dos resultados obtidos. 

1 As Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Sociedade do Século XXI

A sociedade está acompanhando transformações que a afetam, o 
advento da sociedade do conhecimento e a globalização. Com isso 
educar nos dias de hoje torna-se uma tarefa desafiadora, que leva a 
refletir sobre as mudanças que essas transformações representam nas 
instituições escolares.  Assim, exige-se mais das pessoas, que estas 
possam estar capacitadas para aprender durante toda a vida, que possam 
criar e adaptarem-se as novas situações que irão ocorrer.

As Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC desafiam as 
escolas a saírem da zona de conforto, do ensino tradicional, em que o 
professor não pode mais ser visto como centro do processo de apren-
dizagem, tampouco o aluno, mas que haja a colaboração e cooperação 
entre ambos no processo de ensino e de aprendizagem, tornando-se 
necessário uma aprendizagem participativa, inovadora e integrada com 
os usos e apropriações das tecnologias. A chegada dos artefatos tecno-
lógicos provoca(ram) ao contexto educacional desafios, possibilidades 
e inquietações. O professor pode utilizar essas tecnologias dentro de 
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sala de aula como fora dela, pois, elas permitem que seu uso ocorra 
em diferentes espaços, a qualquer momento e de diferentes maneiras. 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução se mudarmos 
simultaneamente os paradigmas convencionais da educação es-
colar, que mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário, 
só conseguiremos dar-lhe um verniz de modernidade, sem mexer 
no essencial. A internet e as tecnologias digitais móveis trazem 
desafios fascinantes, ampliando as possibilidades e os problemas, 
num mundo cada vez mais complexo e interconectado, que sinaliza 
mudanças muito profundas na forma de ensinar e aprender, formal e 
informalmente, ao longo de uma vida cada vez mais longa (Moran, 
2013, p. 71).

Como Moran (2013) ainda destaca, na sociedade do conhecimento, 
os professores estão reaprendendo a conhecer, comunicar e a ensinar, 
estão aprendendo novamente como integrar o indivíduo, o social e 
o grupal, reaprendendo a integrar o humano e tecnológico. Quando 
os professores estão entusiasmados, atraem, estimulam, contagiam 
e aproximam-se mais dos alunos. A busca por aperfeiçoamento com 
aprimoramento no uso das tecnologias possibilita que a ligação entre 
professor e aluno fique cada vez mais próxima.

1.1 Formação Continuada e Tecnologias 

A tecnologia hoje possibilita a união de todos os tempos e espaços. 
O processo de ensinar e aprender ocorre simultaneamente, dentre aquilo 
que Moran (2015), chama de mundo físico e mundo digital.

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados e acompanhados 
e avaliados com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados 
contribuem para mobilizar as competências desejadas, intelectuais, 
emocionais, pessoais e comunicacionais. Exigem pesquisar, avaliar 
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situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir alguns 
riscos, aprender pela descoberta, caminhar do simples para o comple-
xo. Nas etapas de formação, os alunos precisam de acompanhamento 
de profissionais mais experientes para ajudá-los a tornar conscientes 
alguns processos, a estabelecer conexões não percebidas, a superar 
etapas mais rapidamente, a confrontá-los com novas possibilidades 
(Moran, 2015, p. 18).

Sugere-se aos leitores visualizarem dois vídeos que tratam sobre 
metodologias ativas, o primeiro traz a fala do Prof. Dr. Tommasini: O 
que é Metodologia Ativa? (Universidade Anhembi Morumbi, 2017). 
E o segundo vídeo, uma entrevista do Prof. Mattar com o Prof. Dr. 
Moran: Metodologias ativas (Mattar, 2016). Ambos vídeos realizados 
pela Universidade Anhembi Morumbi, em que dialogam sobre a par-
ticipação efetiva dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, a 
partir de problemas, os alunos irão buscar resolve-lo e o professor como 
guia desse processo para procedimentos mais avançados de reflexão, 
generalização, integração cognitiva e produção de novas práticas.

O professor precisa pensar a tecnologia em sua prática pedagógica, 
com a finalidade de instrumentalizá-lo a agir e interagir no dia a dia com 
uma visão transformadora. “O desafio imposto aos docentes é mudar o 
eixo do ensinar para optar pelos caminhos que levem ao aprender. Na 
realidade, torna-se essencial que professores e alunos num permanente 
processo de aprender a aprender” (Behrens, 2013, p. 79).

A busca por essa mudança na prática pedagógica cresce à medida que 
a sociedade da informação apresenta para este docente uma nova categoria 
do conhecimento, a qual Behrens (2013), denomina conhecimento digi-
tal. A era digital não vem para deixar de lado a linguagem oral e escrita, 
ela vem para agregar, contribuir. Novas formas do processo de ensino e 
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aprendizagem com a inserção das tecnologias possibilitam aos alunos 
serem produtores do conhecimento, descobridores e transformadores 
da realidade a sua volta. Estes alunos passam a ser considerados com 
inteligências múltiplas, com a parceria entre professor e aluno o processo 
de aprendizagem cooperativo alavanca a produção de conhecimento.

O desafio do professor, ao propor sua ação docente, será levar em 
consideração e contemplar as oito inteligências, denominadas por 
Gardner (1994) de: espacial, interpessoal, intrapessoal, cinestési-
co-corporal, linguística ou verbal, lógico-matemática, musical e 
naturalista. Além do desenvolvimento das inteligências múltiplas, é 
fundamental pensar nas oportunidades de desenvolver a inteligência 
emocional (Goleman 1996), necessária para desencadear a formação 
do cidadão (Behrens, 2013, p. 82).

Pensar na metodologia oferecida em sala de aula requer considerar 
atividades que vão além do espaço da sala de aula, dos laboratórios e 
espaços escolares. Ela pode ocorrer em espaços online de interação 
entre professores, alunos e a comunidade escolar.

1.2 A Escola do Campo 

Todas as pessoas possuem direito de experienciar esse âmbito e 
averiguar o potencial das tecnologias, não implicando em que local 
a pessoa resida, seja na zona rural ou urbana. Hoje as tecnologias são 
consideradas recursos que potencializam o processo de ensino e apren-
dizagem, agregando valor cultural e conhecimento à pessoa do campo. 
Assim, a escola torna-se responsável em grande parte pelo acesso as 
tecnologias de muitas crianças e adolescentes que vivem no campo.

A escola do campo carecerá, dessa maneira, retratar para a comuni-
dade do campo a viabilidade de construir uma nova perspectiva de vida. 
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A inserção das tecnologias será capaz de facilitar a composição de uma 
nova experiência de vida, que aproxime as realidades do urbano e rural.

Nessa abordagem, o acesso às tecnologias de informação podem am-
pliar ainda mais as redes territoriais desses estudantes na integração 
entre o rural e o urbano. Na sociedade da tecnologia torna-se um 
direito o acesso à informatização, a inclusão digital e as inúmeras 
possibilidades que se abrem com o acesso à rede mundial de com-
putadores. Neste sentido, as escolas rurais voltadas para a educação 
do campo ganham muita relevância, por serem as que possuem a 
maior capacidade de credibilizar essa ampliação da territorialidade 
da agricultura familiar. (Belusso & Pontarollo, 2017, par. 18).

Torna-se importante destacar que o acesso a Internet e as tecnologias 
possibilitam para a comunidade do campo a criação da própria identi-
dade virtual. Para além de apenas receber conteúdos, as pessoas terão 
a oportunidade de produzir conteúdos sobre a realidade que os cerca.  
Deve-se levar em consideração que as tecnologias midiáticas não veem 
apenas para que se tenha acesso à cultura urbana, deverá ter a visibi-
lidade e ser utilizada de maneira que permita as pessoas se tornarem 
produtores da sua realidade e cultura, com suas próprias concepções.

A introdução das tecnologias nas escolas do campo deve ter também 
como objetivo formar o corpo docente das instituições. A formação con-
tinuada possibilitará aos professores a inserção das tecnologias no dia 
a dia escolar, de maneira que a cada passo essa inserção se concretize. 

1.3 A Escola Conectando-se com a Rede

Com a inserção da rede mundial de computadores, muitos pro-
fessores começaram a utilizar esta novidade em sala de aula, porém, 
continuaram a ministrar as mesmas aulas, apenas trocando o recurso 



629

utilizado, no lugar do quadro de giz, passou-se a utilizar o computador. 
Desta maneira torna-se evidente a busca por uma formação continuada 
que possibilite ao docente uma visão transformadora, que a inserção das 
tecnologias vem para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. 

Ao se planejar uma aula, o docente deve levar em consideração a 
importância das estratégias metodológicas que irá utilizar, pois, estas 
incentivam a reflexão sobre as questões primordiais ao ensino, como, por 
exemplo, a significância de usar as tecnologias digitais para incrementar 
e enriquecer o envolvimento dos alunos e a perspectiva de personalizar 
o ensino. Dessa maneira, quando uma instituição de ensino conta com 
artefatos tecnológicos e acesso a Internet, desfrutar dessa oportunidade 
em sala de aula, com orientação online, vem a agregar a aprendizagem 
dessas crianças e adolescentes, em que os objetivos traçados possam 
ser descomplicadamente alcançados.

A proposta inicial a ser desenvolvida em uma Escola do Campo de 
ensino fundamental constituir-se-á em oferecer uma formação continuada 
sobre os conceitos e usos das tecnologias aos docentes da instituição 
escolar durante um semestre, utilizando-se da abordagem denominada 
ensino híbrido6, contará ainda com sugestões de aplicações de atividades 
a serem aplicadas aos alunos. Após a aplicação da atividade, o profes-
sor poderá fazer um feedback no ambiente virtual de aprendizagem. O 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) escolhido para a realização 
da formação continuada trata-se do Moodle, um software livre. 

6. “O modelo de Ensino Híbrido, proposto pelos pesquisadores do Instituto Clayton 
Christensen (Christensen, Horn, & Staker, 2012) e testado nas escolas norte-
americanas, apresenta quatro tipos estruturantes: Rotação, Flex, A La carte, 
Virtual aprimorado” (Bacich, 2016, p. 681).
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Figura 1. Modelos de ensino híbrido: Instituto Clayton Christensen. Horn e Staker 
(2015, p. 38)

A formação continuada contará com um acervo de informações a 
repeito do ensino híbrido, que indubitavelmente valoriza a integração das 
tecnologias digitais no dia a dia escolar, tendo como objetivo principal 
a personalização do ensino e aprendizagem, ao qual ganha um enfoque 
maior quando trabalhado na perspectiva da aprendizagem por projetos. 
As ações realizadas pelos alunos e pelo professor resultam em alterações 
em relação ao modelo tradicional de ensino, as novas organizações das 
aulas proporcionam momentos de colaboração e interação. A intenção não 
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é excluir o que se conhece e inserir as tecnologias e somente utilizá-las, 
mas, saber escolher, selecionar o momento que se fará o seu uso. As 
propostas de ensino híbrido são organizadas de acordo com a figura 1.

Para o desenvolvimento desse projeto, opta-se pelo uso do Modelo de 
rotação (Bacich, 2016, p. 682), a qual as crianças e adolescentes alternam 
as atividades que envolvem o uso das tecnologias digitais em conformidade 
com a orientação do professor. As atividades a serem realizadas devem 
ter, de preferência, diferentes procedimentos, como debates, leituras, 
atividades escritas e evidentemente uma atividade online. O modelo 
de rotação apresenta os seguintes atributos: a) Rotação por estações; b) 
Laboratório rotacional; c) Sala de aula invertida; e d) Rotação individual.

a) A rotação por estações: os alunos são organizados em gru-
pos, em conformidade com o tema da aula, o professor or-
ganiza atividades independentes e sem sequências, ligadas 
a temática com proposta de diferentes experiências. Cada 
grupo irá realizar uma atividade de acordo com seus obje-
tivos. Passado um determinado tempo, os grupos realizam 
a troca de atividades, assim, até todos os grupos passarem 
por todas as atividades. Ao final, o professor guiará para 
a sistematização do aprendizado e integrará os conteúdos 
aprendidos em cada temática.

b) Laboratório Rotacional: Utilizado nas instituições escolares 
que possuem laboratório de informática, nessa situação o 
professor irá dividir a turma em dois grupos,um desses gru-
pos ficará no laboratório realizando atividades individuais 
e o outro grupo em sala de aula juntamente com o profes-
sor, desenvolvendo atividades em grupo com utilização de 
diferentes materiais. Passado o tempo estimado para cada 
grupo, ocorre a troca.

c) Sala de aula invertida: Tem como princípio o estudo do 
conteúdo em casa, de maneira on-line, a sala de aula será o 
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espaço para discussão, resolução de atividades. Observa-se 
que ocorre a troca do modelo tradicional de ensino, em que 
o conteúdo era passado em sala de aula e atividades em casa, 
nesse modelo o processo é invertido.

d) Rotação individual: O professor irá elaborar uma lista de 
atividades, que os alunos irão desenvolver estas listas indi-
vidualmente atendendo em sua rotina cumprir as temáticas a 
serem estudadas, não necessariamente que cada aluno tenha 
que passar por todas as listas. Ao receber as listas dos alunos 
o professor poderá verificar as experiências e os percursos de 
aprendizagem para atender as necessidades de casa alunos, 
personalizando assim o processo.

De acordo com Bacich (2016) não há uma ordem estipulada para a 
aplicação e desdobramento desses modelos e não existe posição de uma 
sobre a outra. Os professores podem organizar as metodologias de ma-
neira integrada, ou seja, adaptando de acordo com a atividade planejada. 
São propostas possíveis para o uso da tecnologia no ambiente escolar. 

1.3.1 Sugestões de aplicação. Como a elaboração do curso de for-
mação está em desenvolvimento, segue alguns exemplos de atividades 
que poderão ser aplicadas em sala de aula, como pontapé inicial do pro-
cesso pela busca de inserção das tecnologias em sala de aula.  Deve-se 
levar em consideração que as atividades poderão sofrer alterações, de 
acordo com a elaboração final do curso.
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• Proposta 1 – Produzindo um livro digital em 3,2,1...
Turma sugerida para aplicação: 4º ou 5º ano do Ensino Funda-
mental

A proposta destinada visa utilizar-se de câmera digital e acesso ao 
computador, utilizando um dos programas do Pacote Office: PowerPoint 
ou Microsoft Word ou similar. O professor da sala de aula deverá elencar 
diferentes gêneros textuais a serem trabalhados ao longo do ano letivo e 
juntamente com a turma, escolher com qual deles será feita a confecção 
de um livro digital produzido pelos alunos. Após a escolha do gênero 
textual, professor e alunos deverão ainda escolher o assunto que será 
trabalhado no gênero textual. Nesse momento, os alunos irão realizar 
a produção coletiva do gênero textual.

Em seguida o professor deverá explicar como irá ocorrer o processo 
de produção do livro digital, após a escolha do gênero textual e temática 
e produção coletiva, os alunos deverão registrar as imagens que farão 
parte do livro, com o uso de câmera digital (esta que pode ser a câmera 
fotográfica ou a câmera fotográfica de aparelhos celulares, esta escolha 
depende do acesso que os alunos possuem ao artefato). Os alunos podem 
ser divididos em pequenos grupos, para que possam procurar e registrar 
as imagens de acordo com a temática, as fotografias poderão ser registra-
das dentro do ambiente escolar ou nas propriedades em que as crianças 
residem. Depois de feito o trabalho de registro fotográfico todos os alunos 
irão escolher as fotografias de acordo com a produção textual realizada, 
neste momento é importante ressaltar o trabalho em equipe/grupo, em que 
todos os alunos devem participar do processo de escolha das imagens. 
Posteriormente o professor auxiliará os alunos na digitação do texto, envio 
das imagens para computador e inserção delas no programa escolhido. 
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Finalmente o professor poderá disponibilizar o livro produzido com as 
crianças para as demais turmas da escola e para a comunidade escolar, 
seja apor meio da visualização em computador, projetor de multimídia, 
envio por e-mail e divulgação em página eletrônica da instituição.  

• Proposta 2 – Tele Jornal Escolar
Turma sugerida para aplicação: Pré escolar (4 e 5 anos) e 1º, 2º, 
3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

A proposta do Tele Jornal Escolar compreende o uso de câmera fil-
madora e aparelho de som com microfone. O plano faz parte do dia a dia 
em sala de aula, em que os alunos poderão registrar por meio de vídeos 
curtos as atividades mais interessantes desenvolvidas em sala de aula.  
Cada turma ficará responsável por uma semana e/ou duas semanas, e no 
último dia de responsabilidade da turma, com auxílio do professor apre-
sentar o Tele Jornal para as demais turmas, a exibição dos vídeos pode 
ser feita por meio do uso do projetor de multimídia e com o aparelho de 
som, os alunos realizam as chamadas de cada atividade, quais foram os 
conhecimentos obtidos. O tempo estimado para cada apresentação ficará 
a critério do professor e alunos e organização do ambiente escolar. As 
apresentações do tele Jornal também podem ser filmadas e no final do ano 
realizar uma retrospectiva das apresentações que os alunos mais gostaram. 

• Proposta 3 – Caça ao Tesouro online como tarefa de casa
Turma sugerida para aplicação: 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino 
fundamental.

Toma-se como exemplo a proposta de “Caça ao Tesouro7”, proposta 
por Isabel Pérez Torres (2012). O professor como guia da atividade 

7. Modelo de estrutura de um caça ao tesouro. Recuperado de http://www.aula21.
net/cazas/estructura.htm
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tarefa, irá construir uma página na internet ou blog contendo o título 
do tema que pretende explorar mais a fundo com seus alunos, nesta 
página constará ainda uma explicação as informações necessárias para o 
desenvolvimento da atividade, assim, aguçando o interesse dos alunos, 
transformando-a em algo divertido. 

Esta atividade possuí um modelo para que possa ser desenvolvido, 
sendo: a) Título do tema; b) Introdução; c) Lista de Perguntas; d)Links 
de onde as respostas serão encontradas; e) A grande pergunta (reflexão, 
diálogo...); f) Avaliação. Após, o título e introdução da atividade com 
as devidas informações, deve-se deixar uma lista numerada de per-
guntas, as quais os alunos deverão responder, para isso, irão caçar as 
respostas na internet. O professor, como citado acima, o guia, deverá 
identificar previamente uma lista de páginas da web para auxiliar os 
alunos a responder às perguntas. A grande pergunta consiste em ser 
algo em que os alunos não vão encontrar nas páginas fornecidas sua 
resposta, neste ponto os alunos deverão empregar todo o conheci-
mento adquirido em conhecimento. Este ponto pode ser levado em 
consideração uma reflexão ou opinião acerca do tema trabalhado e 
até mesmo uma proposta sobre o assunto, pode-se neste item ocorrer 
também o trabalho em equipe. E por fim, o último ponto, a avaliação, 
que consiste em verificar as competências assimiladas de acordo com 
os tópicos acima citados.

As atividades acima citadas contemplam inicialmente artefatos 
tecnológicos dos quais muitas escolas possuem, porém, cabe ressaltar 
que também pode ser o caso de muitas escolas não possuírem esses 
artefatos.



636

Considerações Finais

A proposta de um curso de formação continuada a professores de 
uma Escola do Campo poderá possibilitar uma análise qualitativa sobre 
a importância do uso das tecnologias dentro das escolas e fora delas, 
como forma de potencializar o processo de ensino e aprendizagem.

Ao buscar metodologias diferentes das convencionais possibilita 
ao professor estimular a reflexão sobre como organizar as atividades, 
tendo como possibilidade modificar estratégias que venham a contribuir 
o ensino e aprendizado dos alunos com o uso das tecnologias.
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El Rol de las Narrativas Audiovisuales en la 
Reescritura y Retransmisión de la Literatura 
Popular Infantil de Argentina 

Ana Belén Jara1

“La gran revolución de la educación pasa por comprender que hay 
que proporcionarle a los chicos mucha más sabiduría emocional” 
(Liliana Bodoc, 2015).

La retransmisión de textos, mediante la oralidad y la escritura, fue y 
es uno de los modos en los que se manifiesta la circulación social de la 
literatura (Sotomayor-Sáez, 2005). Las interrelaciones y mezclas entre 
diferentes narraciones nos preceden y han formado parte de la historia 
de la humanidad, desde la literatura oral en sus formas más primitivas, 
a la literatura escrita que tomó impulso con la llegada de la imprenta. 

Diferentes estudios sobre el origen de la literatura han llegado a la 
conclusión de que “cada texto literario es el resultado de un diálogo 
con textos anteriores” y los cuentos populares no fueron la excepción. 
Lo que diferencia a este tipo de textos de los demás es su “naturaleza 
oral y, por ello, la inexistencia de una forma única que funcione como 

1. Doctorando en el Doctorado Interuniversitario de Comunicación de la Universidad 
de Sevilla. 

 Mgtr en Guión, narrativa y creatividad audiovisual en la Universidad de Sevilla. 
 E-mail: jaraanabelen@gmail.com
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hipotexto2” (Sotomayor-Sáez, 2005). Lo invariable se convierte, enton-
ces, en la estructura elemental de los cuentos populares que han sufrido 
diferentes transformaciones mientras se retransmitían, a pesar de los 
intentos por su conservación mediante la escritura.

La reescritura de estos cuentos ha estado supeditada a los intereses 
sociales de cada época, y a los fines educativos o de divulgación de 
conocimiento, como repasaremos en este artículo. Se suele emplear el 
término adaptación pero no es lo mismo que una versión, pues esta 
última no establece una relación directa entre dos elementos. 

Pero más allá de poner en cuestión el concepto más adecuado para 
entender los cambios producidos en la identidad y la forma de los per-
sonajes populares de la literatura infantil, nos proponemos analizar estos 
discursos para entender cuál es la función sociolingüística que cumplen 
en la actualidad y de qué manera la narrativa audiovisual puede dar voz 
a la literatura infantil.

Estos cuentos, al igual que los hábitos de consumo, han sufrido 
cambios y han puesto en juego el rol del enunciador y del enunciatario. 
Para entenderlo tomaremos el caso particular de una de las versiones 
más actuales del mítico personaje de la literatura popular argentina, el 
diablo, a través de la lectura del cuento Rojo, de Liliana Bodoc, pro-
tagonista de un programa televisivo emitido por PakaPaka, televisión 
abierta. Este cuento nos acerca a un diablo diferente al que conocimos 
en los mitos y leyendas populares de Argentina y nos es útil en la me-

2. La hipotextualidad definida por Gérard Genette en Palimpsestos, se encuentra 
dentro de la categoría más general de la intertextualidad e inversamente a la 
cacaduañidad, “toda relación que une un texto A a un texto posterior B en el que 
se inserta de un modo que no es el comentario”.



641

dida en que expresa de qué manera los textos se adaptan y reescriben 
en el contexto actual.

En este punto ¿Qué rol cumplen las narrativas audiovisuales en la 
retransmisión de la literatura popular argentina? 

El objetivo que nos proponemos es visualizar de qué forma la enun-
ciación audiovisual de Cuentos para imaginar potencia e incentiva la 
lectura en niños y niñas. Para hacerlo seguiremos de cerca los aportes de 
Patrick Charaudeau en el análisis de los discursos mediático. Realizare-
mos un análisis lo más exhaustivo posible a partir del texto Rojo, para 
describir los rasgos que lo caracterizan e identificar las características 
de los comportamientos “semióticos” en esta situación de intercambio 
o “contrato” entre PakaPaka y sus espectadores.

1. La Adaptación en la Literatura Infantil

1.1 El Proceso de Transmutación 

Para comprender los intercambios, las mezclas, las relaciones y toda 
la actividad que pone en interacción a dos textos, como el literario y 
el audiovisual, recurrimos a autores que lo abordan desde un enfoque 
semiológico. El debate se establece cuando se intenta denominar el acto 
de pasar de una materia a otra materia. 

Umberto Eco, en Decir casi lo mismo: Experiencias de traducción 
(2008), quien parte de los conceptos desarrollados por Yuri Lotman, 
refiere a diferentes tipos de interpretación, entre ellas, la que nos inte-
resa, la interpretación intralingüística, en la que intervienen cuestiones 
de sustancia: Cualquier tipo de reformulación que lleva a la producción 
de una sustancia distinta de la del término reformulado. Dentro de ellas 



642

destaca que se produce una interpretación con cambio de materia, como 
es en el caso de la “adaptación” o “transmutación”.

El autor explica que “se puede observar que un determinado sistema 
semiótico puede decir menos o más que otro sistema semiótico, pero no 
se puede decir que ambos son capaces de expresar las mismas cosas”. 
Esto supone que en el paso de materia a materia, se deben explicitar 
aspectos que una traducción dejaría indeterminados (Eco, 2008, p. 418).

Conviene mejor hablar sobre la transmutación de materia, pues este 
proceso supone añadir significados, o hace relevantes connotaciones que 
originariamente no eran tales. “Se puede objetar que todo texto estimula 
en el propio Lector Modelo inferencias, y que no hay nada malo en que, 
en el paso de materia a materia, estas interferencias se expliciten”. Si 
en el paso de materia a materia el texto original proponía algo como 
inferencia implícita, y luego se hace explícita, se ha interpretado el 
texto, llevándolo a poner “al descubierto” algo que originalmente quería 
mantener implícito (Eco, 2008, p. 422). En nuestro caso específico, en 
el paso de la materia literaria a la materia audiovisual se confrontan dos 
formas de la expresión cuyas “equivalencias” no se pueden determinar 
de la misma forma en que, por ejemplo, se traduce una palabra del 
español al italiano. Es así que la transmutación puede “hacer ver lo no 
dicho” e incluso “no hacer ver lo dicho”.

1.1.1 Tipos de adaptación. Sotomayor-Sáez (2005) enuncia que 

en los estudios sobre las adaptaciones, frecuentemente se producen 
ambigüedades a la hora de emplear un término para designar la práctica, 
como es el caso de adaptación y/o versión. Entonces realiza un recorrido 
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sobre las diferentes terminologías empleadas en estudios previos, entre 
las que reconoce: 

a) el término adaptación cinematográfica se utiliza para de-
signar la transformación de una obra literaria al lenguaje 
audiovisual del cine, lo que significa un cambio de código 
estético y narrativo. 

b) El término “adaptación” remite a una obra resumida que 
mantiene el mismo discurso literario que una primera obra. 

c) Se denomina “adaptación popular” a obras que reescriben 
cuentos populares, donde no se aclara si el término “popular” 
hace referencia al hipotexto o al destinatario. 

d) Se llama “adaptación literaria” a dar forma amena y atractiva 
a temas científicos de intención divulgativa. 

e) También se alterna con el vocablo “versión” sin discriminar 
el significado de cada palabra.

1.1.2 Adaptar en la literatura para niños y jóvenes. La literatura de 
este estilo tiene una larga tradición, no sólo en la escritura, sino también 
en la “transposición” y “adaptación” en diferentes medios, desde hace 
siglos. Uno de los principales teóricos al respecto es Marc Soriano; en 
La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes 
temas, quien realiza un estudio detallado de la historia de la literatura 
infantil. Esta historia está sumamente relacionada con la historia de la 
adaptación, como sostiene Sotomayor-Sáez (2005), la reescritura de 
textos es una de las formas en que se manifiesta desde los orígenes de 
la circulación social de la literatura. Los textos adaptados proceden 
en su mayor parte de cuatro grandes fuentes: Los cuentos populares, 
clásicos de la literatura general, novelas de aventuras y clásicos de la 
literatura infantil.
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En este marco de interpretación, se explican las numerosas formas 
de intertextualidad y de textos generados a partir de otros. Una de las 
formas es lo que ya conceptualizamos como adaptaciones y que revelan 
una industria que necesita de relatos para hacer bienes mercantiles. 

En los orígenes de la literatura infantil, “adaptar” para los niños un 
libro que no les estaba destinado significaba someterlo a una cantidad 
de modificaciones que lo conviertan en un producto que se corresponda 
con los intereses y el grado de comprensión de los menores, es decir, 
que lo vuelva asequible a este público nuevo. De hecho pasaron muchos 
años antes de que la infancia se constituyera en un público identifica-
ble. Y, en esos años, los niños que sabían leer ponían de manifiesto lo 
que podrían llamarse “adaptaciones espontáneas”. Eligieron, de todo 
el repertorio adulto, obras que se correspondían con sus gustos y con 
sus posibilidades e incluso, a veces, elegían dentro de las obras así es-
camoteadas ciertos capítulos y dejaban de lado otros. Así comenzó la 
práctica de la adaptación de las obras infantiles (Soriano, 1995, p. 25).

1.1.3 Mitos, Leyendas Y Cuentos. El cuento popular en Argentina 
conversa, se enriquece y se actualiza constantemente de la mano de 
autores como Liliana Bodoc. Debe gran parte de sus orígenes a mitos 
y leyendas arraigados a las culturas milenarias que aún habitan nuestro 
país: Cuentos, leyendas, canciones, poemas, etc.  Han sido transmitidos 
desde la oralidad hasta reversiones y traslaciones de diferentes tipos.  
Adquiere características propias que la hacen singular. Pero ¿Qué los 
diferencia?

El mito es una narración primordial, es decir, habla de los dioses y 
los acontecimientos que fundamentan una comunidad, por tanto, son 
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tradiciones cuyo valor ejemplar y básico nadie discute si se pertenece 
a esa comunidad” (Martos, 2001). Por debajo del mito, se encuentra 
el cuento y la leyenda. En ocasiones, son categorías intercambiables o 
pueden aplicarse a un mismo motivo. El cuento es un relato de ficción 
con una serie de elementos y una estructura reconocible, y la leyenda 
“es algo más vago e informe, empezando porque no tiene una forma fija 
(...)” “lo que cuenta no es una ficción sino algo más o menos verídico, o 
al menos, algo relacionado con un hecho real, que en algún momento/
lugar ocurrió, de lo que quedan vestigios probatorios (…) dan crédito 
a la historia” (Martos, 2001). 

En este trabajo nos interesa quedarnos con el concepto de cuento, 
un relato de ficción con una serie de elementos y una estructura reco-
nocible que en la actualidad encuentra múltiples representaciones en 
el legado literario de los escritores. Durante gran parte de la historia, 
la mayor cantidad de obras de literatura infantil fueron cuentos que ya 
habían sido adaptados de textos predecesores, y que luego comenzaron 
a ser adaptados al cine, como la adaptación de Alicia en el país de las 
maravillas (1865) de la novela homónimo escrita por Lewis Carroll, y 
estrenada en el cine el 28 de julio de 1951, por la compañía Walt Disney;  
los cuentos de Los hermanos Grimm como La Cenicienta, Rapunzel, 
Pulgarcito, La Bella Durmiente y muchos más en dibujos animados. 
Pero la fiebre de las adaptaciones postmodernas han llevado a  estas 
obras al cine nuevamente en la última década (como Maléfica, Encan-
tada, Alicia en el País de las Maravillas) con versiones renovadas, lo 
que demuestra que el público infanto-juvenil ha cambiado y con ello 
sus habilidades cono enunciatarios. Pero el cine de animación no es 
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sino el principal formato audiovisual en el que encuentra un espacio 
de adaptación, pero no el único.

2. El Escenario Argentino en la Producción y Consumo de 
Discursos para Niños

2.1 Hábitos de Consumo Televisivo y Literario en Argentina

Para introducirnos en este análisis abordamos, desde los datos pu-
blicados por diferentes entidades argentinas en los últimos 2 años, los 
diferentes hábitos de consumo que se manifiestan en el país, para acer-
carnos al contexto de recepción de los textos literarios y audiovisuales 
en jóvenes y niños.

Ante la disponibilidad actual de todo tipo de contenido y su repro-
ducción multipantalla, la última Encuesta de consumos culturales del 
2017, realizada por el Sistema de Información Cultural de la Argentina 
(SInCA)3, reveló que en el país la lectura es una práctica muy asociada 
a la educación4 pues en los últimos 5 años analizados, los valores más 
altos de lectura de libros se dan en las edades asociadas a la escolaridad 
y al estudio universitario. La edad en la que más se leen libros es entre 
los 12 y los 17 años, entre los que la Historia (28,1%), los Cuentos 
(24,5%) y las Novelas (24,5%) se disputan los primeros lugares.

No obstante el hábito general de lectura disminuye año a año, pues 
cuando se analiza la cantidad de libros leídos per cápita (incluyendo 
a los no lectores), el promedio anual pasó de 3 libros en 2013 a 1,5 en 

3. La encuesta se aplicó a población de 13 y más años que residiera en aglomerados 
urbanos de más de 30 mil habitantes.

4. 7 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 17 años leyeron al menos un libro durante el 
2017.
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2017. Y cuando se considera sólo al universo lector, se verifica que entre 
quienes leen libros, el promedio de ejemplares leídos pasó de 6 a 4.

Los datos arrojados por la encuesta anual5 de la Cámara Argentina 
del Libro (CAL), muestran que casi 5 de cada 10 libros leídos corres-
ponden a autores argentinos.  Los libros infantiles y juveniles (20%) 
siguen liderando las temáticas publicadas en el sector editorial. Los 
siguen de cerca los títulos de literatura (19%),

Respecto del tipo de lector al cual se encuentran destinados, los 
editores declararon que 4 de cada 10 publicaciones se dirigen al público 
general. Los siguen los libros para el público infantojuvenil (20%) y el 
profesional / académico (18%).

Pero ¿Qué pasa con el consumo audiovisual? El SInCA reveló que 
el consumo de contenidos audiovisuales en el hogar argentino es un 
hábito cultural que se adaptó de manera muy versátil a la “irrupción 
de los nuevos formatos digitales”6. Sin importar la edad, el nivel so-
cioeconómico ni la región geográfica, “ver televisión sigue siendo una 
práctica cotidiana y doméstica”. Tal es así que un 95% de los argenti-
nos encuestados confirmaron que es una práctica cotidiana en la que 
televisor es el soporte principal. 

Si bien la principal vía de consumo son los canales de TV por aire 
y cable (58% y 74% de la población los utiliza frecuentemente), la 
modalidad online se consolidó como la segunda opción más elegida. 
Los sitios gratuitos como Youtube y las aplicaciones on demand como 
Netflix representaron alrededor de un 32% y un 25% cada una. 

5. Recuperado de Informe de producción anual 2017
6. Datos comparados con la encuesta realizada por el mismo organismo en el 2013. 
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La visualización online a través de aplicaciones pagas o sitios gra-
tuitos de internet tiene un comportamiento bastante asociado a la edad: 
La encuesta develó que los que más consumen por ambas vías son los 
jóvenes (los adolescentes de 12 a 17 años son los principales consumi-
dores de YouTube). 

Sin duda la situación en los diferentes sectores es muy distinta, 
mientras el hábito de lectura disminuye, el hábito de consumo audiovi-
sual se mantiene y se completa, aunque no con tanta notoriedad, con las 
experiencias que los jóvenes y niños adquieren mediante las platafor-
mas promovidas por internet. En este complejo escenario, la literatura 
infantil encuentra un espacio en el texto audiovisual como medio de 
reescritura y adaptación para llegar al mismo público en edad escolar 
que se enfrenta a cada vez más estímulos audiovisuales. 

2.2 El Diablo como Personaje en el Cuento Popular de Argentina

“El cuento popular en la Argentina conserva, recrea y enriquece la 
herencia del cuento popular español y revive la tradición oral occidental, 
que asimiló elementos milenarios de la tradición oriental, pero adquirió 
características propias que la singularizan” enuncia Berta Elena Vidal 
de Battini para introducirnos en el primer tomo de Cuentos y Leyendas 
populares de la Argentina. A través de este y los demás libros que le 
prosiguen, la autora reúne las narraciones tradicionales argentinas que 
fue recogiendo de la fuente popular oral.

Para evitar la visible pérdida de memoria de los pueblos abiertos al 
progreso moderno, la autora registró las narraciones como conservación 
y aporte la investigación de la literatura popular. 
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En estos tomos, en los que se comprende los relatos desde el cono-
cimiento de la cultura general de cada pueblo, la investigadora presenta 
un total de 16 versiones diferentes sobre casos del diablo en el tomo 
VIII (p. 333), pero eso no es todo: En lugares lugares de la geografía 
argentina al diablo se lo conoce como el familiar, tal es así que la autora 
recauda 11 versiones diferentes con este nombre (p. 801). 

En las leyendas de La Salamanca, el Tío, el Huancar, el personaje del 
diablo también es protagonista. Siempre se lo asocia a fábricas, minas, 
ingenios, etc. como un personaje malvado, temible, que acecha a los 
trabajadores de los pueblos. Se lo reconoce bajo la forma de animales, 
como tigres, burros, caballos viejos, perros negros, que atacan salvaje-
mente de forma solitaria y en la oscuridad, aunque en las Salamancas 
y el Huancar, este personaje se reúne con las brujas y otros personajes 
descritos de forma terrible en fiestas salvajes. Así, el diablo siempre es 
controlador, negociante (en algunos cuentos el diablo hace tratos con 
las personas), castigador, en definitiva, el diablo juega un rol coerci-
tivo en los pueblos, se relaciona al temor, al poder y al control ¿Pero 
cómo se transmite este personaje a la literatura actual? En la literatura 
infantil este personaje ha ido adaptándose, como vimos en el capítulo 
de adaptación, para ir adquiriendo nuevos roles, más humanos incluso, 
como veremos en el cuento Rojo de Liliana Bodoc. 

2.3 Sucedió en Colores de Liliana Bodoc

Sucedió en colores es una antología de 5 relatos de Liliana Bodoc 
que tienen como eje principal los colores. Este libro se publicó en el 
2004 y fue recientemente reeditado por Alfaguara con ilustraciones de 
Pablo Bernasconi. 
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Contiene cinco relatos independientes unos de otros, pero tienen 
en común que cada uno representa un color: Rojo, blanco, amarillo, 
verde y negro. 

En el cuento que analizaremos, Rojo, el personaje principal es el 
Diablo, quien  encuentra el amor en el Mercado de las Rosas, cuando ve 
por primera vez Rubilda, la bella vendedora de manzanas. Tendrá que 
esforzarse para poder conquistar su amor pero en esa aventura recibirá 
la ayuda de su madrina y mentora. Sin embargo, en el desenlace del 
cuento, el diablo descubre que su enamorada esconde un enorme secreto.

El diablo se presenta como un ser humano a través de sus rasgos, 
aunque sus facciones físicas son más bien las de un demonio, sus senti-
mientos son reales, auténticos y bondadosos. En este cuento, descubrimos 
a un protagonista que solía ser temible en un ser que tiene sentimientos 
como cualquier persona: Ama, teme, desconfía, se desanima, etc.  Esto 
le trae problemas, por supuesto, pues el infierno ha comenzado a perder 
su calor porque el diablo ya casi no aparece por allí y se pasa el día 
en el Mercado de las Rosas. La función del personaje en la literatura 
actual, claramente, ha cambiado.

En una entrevista de Revista Planetario (Rojas, 2012), Liliana Bodoc 
contó que los cuentos que forman parte de esta antología provienen de 
unos versos de colores que le cantaba su padre cuando era niña: “él me 
los cantaba con una adivinanza, por ejemplo: “Cuando cae la nieve, la 
mansa gaviota no teje tricota de gruesa lana, ella toma leche dulce y 
calentita en una tacita de porcelana”, y yo adivinaba de qué color se 
trataba: ¡Blanco!”. Partiendo de esa actividad tan lúdica y familiar, 
Liliana tuvo la idea de hablar de un color sin nombrarlo y así surgió 
la antología. 
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2.4 PakaPaka

El canal PakaPaka surgió en el 2010 como televisión abierta, y 
desde entonces está dirigido a chicos de 2 a 10 años. Su programación 
incluye microprogramas, documentales y dibujos animados realizados 
en Argentina. Su propuesta como señal infantil es generar contenidos 
propios, de alta calidad, para educar y entretener a los niños. Por otra 
parte, incluye en sus mensajes a todas las culturas que se viven en el 
territorio argentino7.

Dentro de los microprogramas producidos por el canal encontramos 
a Cuentos para imaginar, conducido por la actriz Norma Aleandro, que 
tiene como objetivo presentar los cuentos argentinos que se incluyen 
como material de lectura en los colegios públicos. Este programa de 
10 minutos fue emitido durante el 2015 y explora el universo narrativo 
infantil mediante 13 en formato de ciclo de literatura infantil filmado 
en establecimientos educativos del país, como la Escuela Primaria Nº 
17 “Hipólito Yrigoyen”.

Este ciclo reúne los relatos de Horacio Quiroga, Ema Wolf, Silvina 
Ocampo y Liliana Bodoc, entre otros escritores argentinos y se emitió 
en dos horarios en el canal infantil del Ministerio de Educación (13.30 
y a las 20 hs) durante marzo del 2015. El ciclo buscó profundizar los 
vínculos entre la escuela, la familia, los libros y la televisión pues se 
inscribe en las acciones que la cartera educativa lleva adelante para 
promover el hábito de la lectura entre grandes y chicos. Actualmente 
se encuentra disponible en el canal de Youtube del canal y en la página 

7. Actualmente se emite a través de los canales 22.2 de la Televisión Digital Abierta; 
21 de Cablevisión, 23 de Telecentro, 303 de DirecTV y en cableoperadores de 
toda Argentina.
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web. Tomamos este programa como ejemplo de la producción argentina 
audiovisual y su apuesta por visibilizar la literatura infantil argentina.

3. Metodología

La reescritura de historias populares, clásicos literarios, leyendas, 
mitos en la literatura infantil es una forma de manifestación de la cir-
culación social de la literatura que se adapta a un nuevo lector modelo, 
un receptor específico, un contexto determinado y una intención ¿Qué 
sucede cuando además interviene el medio audiovisual?  

Para introducirnos en la relación entre la literatura infantil popular y 
al texto audiovisual como medio de retransmisión, es pertinente recurrir 
a autores como Gérard Genette, quien en Discurso del relato, ensayo 
de método (1989) aborda los conceptos que sirven de referencia para 
los estudios en narratología. Genette sostiene que el “texto narrativo” 
implica tres instancias: La historia, que hace referencia al conjunto 
de acontecimientos que se cuentan; el relato, es decir el discurso oral 
o escrito que los pone en palabras; y la narración, el hecho o acción 
verbal que convierte la historia en relato. Entonces, aunque la historia 
que se cuenta es la misma, el relato es otro, pues la narración realizada 
del ismo lo ha transformado.

El autor sostiene también que la narración es “el acto narrativo 
productor y, por extensión, el conjunto de la situación real o ficticia 
en la que se coloca” (Genette, 1989, p. 67). Se refiere de esta forma a 
las relaciones existentes entre el enunciado y la enunciación tal como 
se pueden leer en el relato: No son, por tanto, analizables más que en 
función de las huellas dejadas por el texto narrativo. 
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En El discurso de los medios de comunicación (2003) Patrick 
Charaudeau propuso  un esquema que representa el conjunto del me-
canismo de producción y recepción de la máquina mediática, que nos 
permitirá analizar estos discursos. En este modelo entran en escena a 
cuatro sujetos: 

1. Un productor del acto de lenguaje: Este sujeto, Sujeto Co-
municante, está situado en un determinado ámbito de la 
práctica social que lo dota de un cierto estatuto y de ciertos 
roles en función de una determinada apuesta comunicacional, 
lugar en el que se construye su intencionalidad en función 
de las condiciones de producción del acto lingüístico que 
lo sobredeterminan. 

2. Un receptor del acto de lenguaje: Situado en el mismo ám-
bito de la práctica social, pero con un estatuto y con roles 
diferentes, el Sujeto Interpretante  se encuentra en el lugar 
de las condiciones de recepción del acto lingüístico. 

3. Seres del lenguaje: Entre los dos sujetos mencionados ante-
riormente, en el acto lingüístico mismo, en su configuración 
textual,  ponen en escena a un enunciador y a un destinatario, 
construidos por el acto de enunciación, que dota a estos su-
jetos de una identidad discursiva. Si el sujeto comunicante 
y el sujeto interpretante poseen una identidad social por la 
situación de comunicación, el enunciador y el destinatario 
se construyen como identidades discursivas gracias al acto 
de enunciación que el sujeto comunicante pone en escena.

Partiendo de la base del modelo de análisis de la enunciación 
mediática propuesto por Patrick Charaudeau, el objetivo que nos propo-
nemos es visualizar de qué forma la enunciación audiovisual de Cuentos 
para imaginar potencia e incentiva la lectura en niños y niñas. Reali-
zaremos un análisis lo más exhaustivo posible a partir del texto Rojo, 
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para describir los rasgos que lo caracterizan. Para hacerlo trataremos 
de identificar las características de los comportamientos “semióticos” 
en esta situación de intercambio o “contrato” entre PakaPaka y sus 
espectadores.

Finalmente tomaremos aportes de A. J. Greimas y su Modelo Ac-
tancial (1987) para comprender la morfología del relato en sí, conocer 
la articulación de sus distintos actantes (la forma de ser y estar en el 
texto) del relato. 

Para poder realizar el análisis de la pieza propiamente dicha, res-
ponderemos  a estas preguntas para descubrir cómo funciona en su 
conjunto como enunciado ¿Cómo es la primera aproximación al enun-
ciado? ¿Cuál es la historia, el relato y la narración? ¿Cómo se estructura 
el relato? ¿Cómo se construye el enunciador? ¿Cómo se construye al 
enunciatario? ¿Qué recursos emplea PakaPaka para mantener la aten-
ción de los espectadores? ¿De qué manera se interpela a los alumnos 
en el enunciado?

4. Resultados

4.1 Primeras Aproximaciones al Circuito Externo

No podemos ignorar, como lo considera Charaudeau, que PakaPaka 
es un medio y como tal no transmite lo que ocurre en la realidad social 
sino que impone lo que construye del espacio público (2002). Esto 
sucede con todos los medios de información, máquinas de informar. 
Por eso, aunque sea una obviedad, es importante destacar que como 
enunciado, es una construcción que emplea los recursos televisivos y 
muestra lo que diferentes actores audiovisuales han seleccionado como 
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más adecuado o sorprendente para llegar al público espectador pero 
¿Qué garantiza que se correspondan los efectos que se esperan y los 
efectos que se producen? En el proceso de transacción que se produce 
entre un Sujeto hablante y el Sujeto hablante destinatario, “todo acto de 
lenguaje es un fenómeno de intercambio entre dos interlocutores”, que 
están presentes o no. En nuestro caso, el Sujeto hablante es PakaPaka 
y el Sujeto hablante destinatario son los niños y los adultos que los 
acompañan durante el almuerzo o la cena mientras ven el canal. 

Para que este intercambio se produzca intervienen universos de 
referencia que son los saberes que comparten ambos: En este caso, 
ambos saben lo que es un cuento y que lo que escucharán es algo 
fantástico, creado y narrado por alguien más, un escritor o escritora. 
Pero esto quedaría en nada sin la finalidad o motivación que tienen en 
común: Aprender y entretenerse. El canal pretende entonces llamar 
la atención y motivar a los niños a acercarse a la literatura, mientras 
que sus espectadores están allí para oír una historia que los divierta o 
cautive.  Esto quiere decir, en palabras de Charaudeau, que “cada uno 
de los interlocutores está comprometido en un proceso recíproco (pero 
no simétrico) de reconocimiento del otro”. 

El Sujeto comunicante, el que emite y produce el acto de lenguaje 
juega el rol de educador y de entretenedor, mientras que el Sujeto inter-
pretante, que recibe este enunciado, juega el rol de aprendiz y espectador 
atento, pues se dispone a ver el canal con fines lúdicos. De esta forma, 
el espectador legitima la emisión del programa que va ver y viceversa. 

Podemos observar a simple vista que el enunciado es pertinente, 
pues es apropiado al contexto en el que se emite (un canal con fines 
educativos) y a su finalidad, entretener a través de una práctica tan 
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antigua como la de contar cuentos y, a su vez, motivar a que niños que 
cumplen el rol de espectadores de la narración de Norma Aleandro, 
participen activamente al finalizar la narración.

Esto nos da una primera pauta de que nos encontramos en el ritual 
sociolingüístico similar a la práctica del “cuenta cuentos”, más es un 
microprograma pensado y diseñado en 10 minutos, a modo de mantener 
la atención de los niños y niñas que lo ven.

4.2 Historia, Relato y Narración

Hilando fino en las conceptualizaciones de Gennette que ya hemos 
desarrollado, llegados a este punto es menester distinguir la historia, 
del relato y la narración. Es importante que se realice este paso para no 
caer en confusiones pues el texto que estamos analizando tiene como 
protagonista a un cuento, que, en nuestro caso no es el relato. 

La historia es el cuento propiamente dicho, Rojo, en el que el Diablo 
se enamora de Rubilda; el relato, es el programa que estamos analizan-
do, la puesta en escena audiovisual en la que se incluye la historia; y la 
narración, es la acción verbal e interpretativa de Norma Aleandro, así 
como también las acciones audiovisuales que se realizan para escoger 
las imágenes y los sonidos que finalmente se verán en el relato.

4.3 Estructura del Relato

Siguiendo los aportes de A. J. Greimas sobre el Modelo Actancial, 
podríamos analizar los personajes del cuento (historia), que se narra 
en el relato:

• El destinador: La Madrina del Diablo, pues es quien da la 
receta al diablo para enamorar a Rubilda.
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• El Sujeto: El Diablo, a su vez también Destinatario, pues es 
quien se beneficiará principalmente si lo consigue. 

• El Ayudante: La madrina. 

• El Objeto: Enamorar a Rubilda.

• El Oponente: Aunque el Diablo no lo sabe hasta el final, la 
misma Rubilda es el oponente, pues tiene su propio objeto, 
enamorar al Diablo.

• Pero ¿Cómo es el Modelo Actancial del Relato en sí? 

• El destinador: Motivar a que los niños se acerquen a la lectura.

• El sujeto: Norma Aleandro, la actriz que contará el cuento.

• Destinatario: Son los alumnos que la están escuchando.

• El Objeto: Narrar el cuento Rojo y lograr que los alumnos 
se interesen y presten atención.

• Los ayudantes: Recursos que emplea la actriz para mantener 
la atención de los niños (Cambios de tono, mímica, etc.).

• El Oponente: Falta de atención en los alumnos o desinterés. 

De esta forma, antes de que se realice la acción principal (contar el 
cuento) encontramos una relación de Deseo por acercar a los alumnos 
a la literatura infantil, basada en una búsqueda más bien ideológica 
(colectiva) que responde al tipo de canal en el que se contextualiza 
la acción. La lucha que se genera entre los ayudantes y los oponentes 
pone en manifiesto un interés del Destinador por acercarse e incorporar 
un lenguaje que le sea atractivo al Destinatario. Luego de la acción 
principal, los destinatarios comunican sus aprendizajes al Destinador, 
demostrando así que el Sujeto alcanzó el Objeto deseado.  
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4.4 Construcción del Enunciado 

Si nos detenemos en la estructura material del texto, el enunciado 
comienza con la voz en off de Norma Aleandro para introducirnos al 
ciclo televisivo Cuentos para imaginar. Continúa con su presentación 
del cuento Rojo a los alumnos que de la escuela, quienes están sentados 
para escuchar la narración. Luego, la actriz procede a leer el cuento 
completo y finalmente, una vez terminada la lectura, algunos de los 
alumnos presentes cuentan frente a la cámara las características del diablo 
y sus partes favoritas del cuento. El eje temático de este enunciado gira 
en torno al cuento narrado, Rojo, donde el diablo se muestra como un 
personaje que deja de lado su vida terrorífica en el Infierno porque se 
ha enamorado de una vendedora de manzanas, Rubilda. 

El enunciado se desarrolla en un  espacio muy animado y realista, 
pues puede ser cualquier biblioteca o aula para niños y niñas, donde se 
observan muchos libros, y la decoración es muy colorida y está reali-
zada con materiales muy relacionados a la educación infantil: Figuras 
con papeles de colores, tiras de papel crepé, brillos, etc. Las figuras 
que cuelgan en el espacio están relacionadas al cuento que se narra.  Se 
muestra, además, a los niños en espacios comunes como pasillos y 
patios del colegio. 

Si nos detenemos a observar los recursos audiovisuales empleados, 
encontramos la música extradiegética, añadida al relato para remarcar 
y dar profundidad a partes del texto, y así acompañar el acto de la na-
rración. Los planos y movimientos de cámara que se emplean permiten 
observar toda la sala en detalles de forma dinámica, nos acercan al 
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material didáctico (el cuento), nos permite observar mejor la kinésica 
de la narradora y los alumnos durante la lectura/escucha del Rojo. 

Los textos dentro del enunciado se muestran como aperturas y 
clausuras (introducción y créditos).  Los zócalos intentan reforzar y 
recordar, cada 5 minutos, el nombre del cuento y de la autora, Liliana 
Bodoc, de modo tal que quienes hayan encontrado el programa a la 
mitad, o simplemente quieran adquirir el cuento, tengan la referencia 
bibliográfica.

Si nos detenemos a observar cómo es el tiempo del enunciado, es 
fácil notar que el que transcurre en el aula es diferente que se muestra 
en el programa. En este pasa más rápido o al menos es lo que logran 
con la edición de los contenidos tan dinámica. Se emplea un antes y 
después de la lectura del cuento, mediante inserts de los niños jugando, 
antes de la lectura, y breves comentarios que realizan al final. 

4.5 Construcción y Legitimación del Enunciador

Los planos que predominan en la construcción del enunciador son 
la cámara objetiva, planos medios, generales y detalle, movimientos de 
travelling. El movimiento es constante, genera dinamismo y equilibrio 
entre lo que se narra (en ocasiones en off) y los inserts que se incluyen 
en el enunciado (gestos de los alumnos ante la narración, elementos de 
la escenografía, planos detalles de la portada del cuento, etc).

Además de la introducción, en los que se hace hincapié en el nombre 
de la actriz reconocida que lee los cuentos, Norma Aleandro, y en el 
título que de por sí solo ya expresa el objetivo del programa (Cuentos 
para imaginar), se incluye un zócalo con los datos del libro, autora 
y nombre completo, que aparece en reiteradas ocasiones a modo de 
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recordatorio. Esto responde a una práctica común en la televisión pues 
los telespectadores podrían ver el programa desde la mitad y no sabrían 
de qué están hablando. Además está en función de ofrecer información 
a los adultos, educadores o familiares que puedan verse interesados o 
si los mismos niños les solicitan el cuento. En los créditos se coloca 
la bibliografía completa que incluye la editorial y la aclaración de que 
los libros que se leen en los programas pertenecen a las colecciones de 
libros para el aula distribuida en las escuelas del país por el ministerio 
de Educación de la Nación, lo que indica que el acceso a esta literatura 
debería ser gratuito.

El rol de Metaenunciador lo cumple Norma Aleandro, que si bien 
puede no ser tan reconocida por el público infantil, su carrera y renom-
bre en el cine argentino es indiscutible para los jóvenes y adultos. Se 
presenta a través de una voz en off que se repite como introducción en 
cada programa: “Cuando era chica, mi abuela Pepita (...) se sentaba y 
nos leía cuentos, historias y en ese momento comenzó mi amor por los 
cuentos”. En esta presentación adquiere implícitamente el rol de abuela 
de los niños, quién va a narrarle historias populares, pues está diciendo 
que ella ahora hará lo que tanto le gustaba de niña. Se presenta muy 
animada, se sienta en un sillón a más altura de los niños para que todos 
puedan escucharla y tomando un rol de dominación que se ve opaca-
do por su postura: Piernas cruzadas como los niños, posición que los 
iguala. Claramente hace uso de su talento actoral para contar el cuento 
a través de recursos como la exageración, los cambios de voz, de tonos 
de la voz, la pantomímica. También mira constantemente a los ojos a 
sus oyentes para hacerlos partícipes del cuento. 
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El enunciado es, en gran parte, delocutivo y está orientado a un 
“discurso citado”, pues las palabras que entran en juego existen en 
sí, pertenecen a un cuento, a un autor, a pesar de los cambios que se 
puedan hacer en la narración, pues son mínimos. La estrategia a la que 
acude el enunciador es educativa, pues el modelo “cuenta cuentos” es 
una práctica comúnmente asociada a la formación.

La música, enunciativamente, sirven para dar fuerza a la narración 
del metaenunciador, pues acompaña, enfatiza y sirve como captadora 
de atención en los momentos más dramáticos del relato. Cabe destacar 
que la música es muy folklórica, una característica típica de las rea-
lizaciones de PakaPaka que intentan revalorizar la cultura argentina.

4.6 Construcción del Enunciatario

Desde la palabra,  “Hoy les voy a leer en un cuento…” es el único 
momento en el que  se interpela directamente al enunciatario. En esa 
frase, el enunciador no sólo se refiere a los alumnos, personajes del 
enunciado, sino que interpela a los enunciatarios, espectadores del 
programa. El enunciatario, de esta forma, se constituye como un niño 
más, el enunciador intenta que se vean reflejados en estos personajes 
para que, a su vez, tomen el rol interpretativo del cuento. 

A partir de esta identificación directa entre el enunciatario y los perso-
najes, la cámara muestra a los niños son testigos protagonistas y resalta su 
parte emotiva mediante los planos detalles. Con este recurso audiovisual, 
se muestran sus expresiones a los diferentes actos del cuento, sobre todo 
a aquellos que hacen referencia a que el protagonista del cuento está 
“enamorado” y no es malo, o a los chistes. Así, el enunciatario podría 
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verse reflejado en los alumnos que se encuentran escuchando, y asimilaría 
a esta práctica como una posibilidad para su entretenimiento cotidiano.

Es importante mencionar que los alumnos que participan del enun-
ciado se convierten en metaenunciadores al finalizar el cuento, pues 
comentan sus opiniones sobre el cuento de frente a la cámara (primeros 
planos), aunque no haya una pregunta que preceda a sus respuestas, se 
nota claramente que responden a: ¿Cómo es el diablo? ¿De qué trata el 
cuento? ¿Cuál es tu parte favorita?

5. Conclusiones

La influencia que podemos leer en este enunciado es clara: Lo que 
intenta el capítulo analizado es que los niños se sientan atraídos por el 
cuento, conozcan información sobre su paratexto (título, portada, nombre 
de la autora) a través de recursos audiovisuales, como los zócalos que 
se reiteran o los planos detalles a la tapa del libro, y puedan interpretar 
la historia que se narra. A partir de este acto del lenguaje intentan ejer-
cer una influencia de carácter cultural y educativa, acercando a niños 
a un acto que en la cotidianidad puede ser muy común o no como es 
la lectura de cuentos. Pero también es una influencia para los adultos 
(padres, docentes, bibliotecarios, otros autores) pues brinda las herra-
mientas para acercar a los niños a la literatura y no a cualquiera: A la 
de autores argentinos que escriben y reescriben cuentos y leyendas que 
forman parte de la cultura popular del país. 

Además, este tipo de ciclos propician la circulación de conocimiento 
que se encuentra disponible en las bibliotecas de los colegios, funcionan 
como un espacio para referenciar a estas obras, proponer su lectura en 
el aula y en la casa. Siguiendo los datos analizados en las diferentes 
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encuestas realizadas en Argentina sobre los consumos culturales durante 
los años en los que se emitió el programa, podemos sostener que ante 
estos datos, el enunciado se ha puesto a disposición y retrasmitido a 
través de plataformas como Youtube, donde en la actualidad aún reciben 
visitas. Constituido como un documento de unos 14 minutos, el programa 
sigue cumpliendo aunque en condiciones diferentes y a enunciatiarios 
distintos, el rol para el que se a construido. 
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Didática Situada e Paradigma Ecológico: 
Perspectivas e Desafios para a Escola

Lyana Thédiga de Miranda1

Magda Pischetola2

Nos discursos que permeiam o campo da educação, as Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) aparecem corriqueiramente como 
uma solução aos problemas da escola contemporânea. Atreladas à simples 
noção de que o novo é melhor do que o antigo, muitas das manifesta-
ções presentes nas instituições educacionais se movem numa herança 
de tipo dualística. Tradicional e construtivista, sala de aula analógica 
e digital, professor e aluno são, sempre, tomados como elementos em 
contraposição.

Reforçando essa divisão, novas metodologias de ensino e apren-
dizagem são apresentadas como possibilidades de inovar a escola e, 
ainda, como sinônimos de educação de qualidade. Contudo, ao mesmo 
tempo em que as chamadas metodologias ativas incentivam os pro-
fessores a adotarem as TIC em suas práticas, e a seguirem a cadência 
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de ensino requerida pelas novas gerações de alunos, presenciamos no 
cotidiano da escola situações que nos levam a duvidar dos benefícios 
dessa inovação. E, para nós, a maior questão está no paradigma vigente. 
Mudam os protagonistas – ora o professor, ora o aluno ou, ainda, ora 
as tecnologias estão no centro –, mas a perspectiva de fragmentação 
do todo continua a mesma.

Inserido nesse cenário, pretendemos seguir uma rota alternativa, 
propondo a perspectiva ecológica da comunicação (Bateson, 1977; 
McLuhan, 1964) como possibilidade de abranger a totalidade das dimen-
sões da didática, configurando-a em uma didática situada. A proposta 
do texto insere-se em um panorama teórico-metodológico ainda não 
consolidado na área da educação (Bannel, Duarte, Carvalho, Pischetola, 
Marafon & Campos, 2016; Gee, 2004) ancorado na abordagem qua-
litativa e sistêmica da comunicação – que significa considera-la como 
um todo interacional, no qual as trocas possíveis (intercorporais, inter-
subjetivas, emocionais, cognitivas, entre outras) entre os participantes 
ocorrem dentro de um quadro de ação e com uma dinâmica própria 
(Mucchielli, 2006).

Partirmos dos aspectos de contextualidade, mutualidade e interação 
– presentes no paradigma ecológico – para buscamos um novo olhar 
sobre a didática. Uma possibilidade de enfatizar na prática pedagógica 
a atenção e a atuação conjunta, pautadas na mobilização da experiên-
cia, no compartilhamento do conhecimento e na construção social e 
culturalmente situada da aprendizagem. Em seguida, delineamos as 
bases da didática situada, descrevendo o que estamos apontando como 
suas dimensões. 



667

Com o intuito de trazer evidências empíricas para fundamentar a 
nossa análise, apresentamos algumas propostas didáticas que tiveram 
como foco a produção audiovisual. As atividades foram realizadas 
com crianças de 11-12 anos, de duas turmas de sexto ano do ensino 
fundamental, em duas escolas públicas do município de Florianópolis, 
estado de Santa Catarina, no ano letivo de 2015. Por fim, debatemos 
sobre o que sobressai da didática situada quando esta é operacionalizada 
no ambiente escolar, apresentado suas possibilidades e provocações.

No recorte apresentado, consideramos a sala de aula como um 
ambiente imersivo, na qual buscamos, a partir de propostas práticas, 
operacionalizar a didática situada e seu paradigma relacional.

1 Paradigma Ecológico: da Comunicação à Educação

A tradição de estudos em comunicação conhecida como Ecologia dos 
Meios enfatiza a relação entre a tecnologia e o entorno cultural por ela 
criado. Na década de 1960, Marshall McLuhan reformulou o interesse do 
campo da comunicação propondo estudar a forma – os padrões sociais 
de cognição – contrariamente à tradição então difundida de considerar os 
efeitos da mídia em relação a comportamentos individuais e de grupo. 
Nessa perspectiva, afirma McLuhan (1964), os meios tecnológicos se 
configuram como extensões do homem, artefatos capazes de reorganizar 
os símbolos, os sentidos e os significados da comunicação humana e, 
com isso, a cultura de cada momento histórico. Para além da definição 
de um marco teórico, a Ecologia dos Meios representa uma abordagem 
que se interessa pela compreensão da ressonância das formas de comu-
nicação na consciência humana.
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Como compreendemos, a metáfora ecológica é uma importante 
estratégia para o discurso acadêmico-científico da comunicação na 
interface com a educação. Para a escola, isso acarreta na compreensão 
de estar inserida no cenário interconectado do qual todos fazemos 
parte. Para quem estuda a relação entre TIC e educação, se pautar 
nos preceitos da Ecologia dos Meios implica em tirar o foco das téc-
nicas para concentrar-se no sistema de comunicações que é formado 
na cultura e no ambiente imersivo que as tecnologias digitais criam 
com sua presença. 

Segundo Mucchielli (2006) um sistema de comunicações é um 
conjunto de situações “ideais” de troca e de fala entre os participan-
tes, construídas a partir da observação recorrente destes em circuns-
tâncias práticas e cotidianas. Contudo, para que se possa investigar 
essas situações, é preciso lançar mão de uma abordagem qualitativa, 
compreensiva e pautada em princípios epistemológicos específicos. 
Isso significa considerar a comunicação como um todo no qual as 
trocas possíveis ocorrem entre os participantes dentro de um quadro 
de ação, em determinada temporalidade e com uma dinâmica própria. 
Além disso, tais modos de troca possuem significados particulares e 
relacionados ao sistema mais amplo, que perfazem um circuito no 
qual a comunicação liga uns aos outros, da mesma maneira que eles 
se implicam reciprocamente. 

Pautado nos preceitos da Escola de Palo Alto, sobretudo na pers-
pectiva ecológica da comunicação proposta por Bateson, o conceito de 
sistema de comunicações é um importante posicionamento quando o 
interesse se situa na especificidade das Ciências Sociais e Humanas. Se 
comparado, sobretudo, à concepção adotada pela área da engenharia, 
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bem como aos sistemas utilizados nas ciências matemáticas e físicas, 
sua maior vantagem está na possibilidade de consideração dos sig-
nificados subjetivos que emergem das interações (Mucchielli, 2006, 
2007). E, para que isso ocorra, é fundamental uma mudança de ponto 
de vista. Em vez do intercâmbio entre artefatos e/ou elementos físicos, 
matemáticos ou tecnológicos, o foco desta abordagem está nas trocas 
entre os seres humanos mediadas por tais entidades. 

Nessa concepção, o ponto central está em considerar a comunicação 
como diálogo, e não como transmissão. Segundo a perspectiva ecológi-
ca, proposta por Bateson (1986), a comunicação é composta por, pelo 
menos, três componentes – estímulo, reação e reforço, que estão envol-
vidos em um sistema retroativo. Será a partir da diferença proporcionada 
pela combinação de informações e fragmentos de informações advindos 
tanto dos sujeitos como do ambiente, que critérios como, por exemplo, 
os de aprendizagens, devem, para Bateson (1986, p. 101), se “basear na 
organização e na interação das partes múltiplas”. Ou seja, devem ser con-
sideradas a partir da concepção e abordagem ecológicas da comunicação.

É difícil entender todo o assunto porque fomos ensinados a pensar 
no aprendizado como uma atividade de duas unidades: O professor 
“ensinava” e o estudante (ou cobaia) “aprendia”. Esse modelo linear, 
entretanto, tornou-se obsoleto quando aprendemos a respeito dos circuitos 
de interação cibernética. A unidade mínima de interação contém três 
componentes. [...] Chamemos os três componentes de estímulo, reação 
e reforço. Desses três, o segundo é o reforço do primeiro, e o terceiro 
é reforço do segundo. A reação por parte do aluno reforça o estímulo 
fornecido pelo professor; e assim por diante. (Bateson, 1986, p. 142) 

Ao chamar a atenção para a necessidade de a unidade básica na 
análise da comunicação e da aprendizagem se pautar nos significados 
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construídos pelos sujeitos em um complexo de interação e retroação, 
considera-se a situação educativa como um todo emergente e, por isso 
mesmo, complexo. Isso nos leva ao maior desafio para a instituição 
escolar em relação ao paradigma ecológico: questionar as abordagens 
didáticas aparadas em ações ou relações isoladas e pré-constituídas. 
Como consequência deste, está o questionamento dos elementos do 
discurso de inovação pedagógica que, oferecidos como oportunidade 
de “inserir a escola no século XXI”, em sua maioria se apresentam 
esvaziados de sentido contextual, seja ele teórico ou prático.

Assim, mobilizando a ótica do paradigma ecológico da comunicação 
para a educação, é preciso considerar que o alcance das tecnologias 
digitais no cotidiano escolar contemporâneo não ocorre por si só, ou 
seja, pela mera inclusão desses artefatos nesse ambiente. Ele inclui 
tanto forças normativas, culturais, econômicas, políticas, como físicas 
e cognitivas, que interagem e influenciam o uso, a apropriação, bem 
como a produção de significados. 

2 Bases para uma Didática Situada

A separação entre ensino e aprendizagem, que fundamenta tradicio-
nalmente a prática didática, pressupõe uma relação mecânica e deter-
minista entre esses dois processos. Nesse modelo, a ênfase é posta nos 
resultados, que definem as atividades planejadas e realizadas em sala de 
aula, bem como os instrumentos necessários para o seu desenvolvimento. 
A ação didática, contudo, é muito mais do que isso. Ela representa um 
conjunto complexo de identidades, historicidade, relações intersubje-
tivas e elementos contextuais. Ao nosso ver, a perspectiva ecológica é 
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a única que possibilita descrever as sinergias que se estabelecem entre 
os sujeitos envolvidos na ação didática.

Para a didática, a metáfora ecológica reforça a necessidade desta 
de se reinventar frente à cultura digital. Porém, ao contrário do que 
pregam as propostas que buscam transformar a escola, que reduzem às 
novidades tecnológicas a possibilidade de se propor novas interações 
entre seus integrantes – discurso comum aos métodos inovadores tão 
na moda atualmente –, o desenvolvimento dessa consciência amplia o 
horizonte da didática. Com base na perspectiva ecológica, a didática 
buscará ser um meio para a produção de conhecimento não “sobre”, 
mas “com” algo ou alguém. 

Essa mudança, que ampara o que estamos propondo como didática 
situada, por sua vez, abarca três dimensões. A primeira é a dimensão da 
aprendizagem. Nesse caso, para se pensar a didática situada é necessário 
uma revisão, ou um outro entendimento, sobre o aprender. No campo 
da educação, pesquisadores afirmam que a aprendizagem está situada 
na prática do mundo “real”, ou seja, do contexto no qual o aluno está 
inserido e é parte (Bannell, Carvalho, Pischetola, Marafon, & Campos, 
2016; Gee, 2004; Miranda & Pischetola, 2018;). Com essa premissa, ela 
deixa de ser vista como uma atividade meramente cognitiva, para ser 
tomada como um processo que ocorre através de interações recursivas 
que envolvem os alunos, entre eles e com o ambiente. Tais interações não 
são isoladas e, para que ocorram, importam as experiências culturais e 
biopsicossociais dos sujeitos com/ no ambiente. Não mais tomada como 
um exercício escolar individual – mero resultado, ou causa, do que é 
ensinado pelo professor – a aprendizagem na perspectiva ecológica é 
assumida como uma prática social. 
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A segunda dimensão é a da ação. Para pensar a didática a partir da 
perspectiva ecológica, consideramos ser necessário aproxima-la à teoria 
da enação. Promovida pelas contribuições de Merleau-Ponty (1969) e 
Bateson (1977) e aprofundada sucessivamente por Varela, Thompson 
e Rosch (1991), a teoria da enação considera, de forma breve, que 
a relação entre consciência e mundo é uma permanente e recíproca 
transformação. Ao se relacionarem, o mundo (material) e a consciência 
(psicológica, espiritual) se acoplam estruturalmente e produzem novas 
organizações de si. Rejeitam-se, portanto, os dualismos entre sujeito e 
objeto, entre corpo e mente, entre indivíduo e ambiente e entende-se 
o conhecimento como o processo resultante das relações e interações 
entre todos esses elementos. 

Trazendo a teoria enativa para a didática, o educador italiano Rossi 
(2011) toma a concepção de acoplamento estrutural – interações que 
desencadeiam mudanças na estrutura de um determinado sistema – como 
base para uma didática enativa. Nesse entendimento, agir e conhecer 
não representam ações ou fases separadas do processo de ensino e 
aprendizagem, mas faces da mesma moeda.

Segundo Rossi (2011) a centralidade da ação assume a sala de 
aula como um sistema e atua como um “trigger”, ou um gatilho que 
estimula a aprendizagem, a interação e a construção do significado 
situado. Nesse sentido, sujeito e ambiente se transformam durante a 
ação, o que faz com que essa mudança seja a base do conhecimento 
construído mutuamente. Dessa forma, durante a ação didática, não há 
apenas uma transmissão de informações, ou a aplicação de uma série 
de procedimentos de ensino, mas se constroem, ao mesmo tempo, redes 
cognitivas, afetivas e relacionais. Para tanto, o professor italiano ressalta 
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que “o sistema-sala de aula se transforma durante a ação didática [...] 
segundo a sua própria regra e em função da sua estrutura que não é uma 
simples somatória de componentes” (Rossi, 2011, p. 83). Ou seja, ela 
se configura como um espaço complexo de afetações mútuas, no qual 
se entrelaçam modelos teóricos, experiências e interpretações em um 
processo de constante autorregulação.

Isso nos leva à interação, terceira dimensão da didática situada. 
Como propõe Mucchielli (2007), dentro de um cenário complexo como 
o da sala de aula no entendimento da didática situada, o conceito de 
interação deve ultrapassar o sentido “clássico”, que a qualifica como 
um fenômeno físico e expressivo, para se caracterizar como um sistema 
complexo que agrega aspectos ideal e cognitivo. Nesse sentido, importa 
para a investigação que se debruça nas interações observar tanto con-
dutas, falas, atitudes, verbalizações, gestos (aspecto físico), quanto a 
intenções de manipulação das normas (aspecto ideal) e a constituição 
do raciocínio e construção do conhecimento (aspecto cognitivo). 

Uma interação é um “complexo” impulsionado pela atividade hu-
mana. Nós tendemos a ver a interação como uma “atividade de 
comunicação” (um gesto, uma palavra, uma troca ...). Ela é uma 
“atividade comunicativa” se quisermos considerar que a atividade 
menos comunicativa traz consigo normas, regras, conhecimentos, 
modalidades de raciocínio ... enfim, todo um conjunto de elementos 
que, acionados pela ação, irá “interagir” com elementos situacionais 
da mesma natureza que eles. O próprio conceito de interação é, então, 
um pouco falso, porque nos leva a pensar que a atividade interativa 
é isolada de tudo o que pertence a ela; é por isso que devemos falar 
de “um complexo de interação” toda vez que falamos de interação. 
Falando de “complexo de interação”, seríamos forçados a pensar 
em todos os elementos ideais que acompanham a atividade física 
interativa visível. (Mucchielli, 2007, p. 68)
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Qualificar a interação como um complexo de interações nos auxilia 
a pensar a dimensão da ação no cenário da escola. Desta maneira, a 
didática torna-se um processo ativo e dinâmico, que ocorre e se trans-
forma dentro de um contexto. Ou seja, está assentada em um quadro 
sociocultural e historicamente situado, que também é transformado por 
ela. Com essa base, buscamos construir uma proposta didática com o 
uso das tecnologias que se constituísse como uma alternativa às abor-
dagens centradas no binômio professor-conteúdo. 

Através de uma perspectiva participativa, prática, crítica, colaborativa 
e, sobretudo, contextualizada, as atividades não foram centralizadas no 
aprendizado de dado conteúdo. Elas se pautaram na possibilidade de 
os alunos construírem competências comunicativas que os auxiliassem 
a tomar decisões baseadas na troca de informações, na resolução co-
laborativa de problemas, bem como a buscar responder suas questões 
utilizando um caminho científico de investigação e inquérito. Esse 
percurso é o “coração” da didática situada.

Assim, o que entendemos como didática situada diz respeito a mais 
do que um conjunto de técnicas e práticas. Busca entender cada situação 
didática de forma ecológica, considerando-a como um momento único, 
em que nem os sujeitos, nem os objetos e, tampouco, o ambiente, sejam 
o foco central da ação. Ao abandonar o caráter mecânico da comunica-
ção, importa para a didática situada se voltar ao complexo de interações 
que liga sujeitos, objetos e ambiente, na perspectiva da complexidade. 
Consideramos ser essa uma possibilidade de expandir o nosso pensa-
mento sobre a prática pedagógica, ultrapassando o entendimento desta 
como um meio de transmissão de conteúdos, para constituir-se com um 
componente crítico da educação como um todo.



675

Com base nessa premissa, e em modelos interdisciplinares, buscamos 
um encontro da educação e da didática com o paradigma ecológico da 
comunicação, tendo sempre em mente a consideração de Postman e 
Weingartner (1969), segundo a qual deveria ser proibido aos professores 
fazerem perguntas das quais já conhecem a resposta. 

3 Didática Situada na Sala de Aula

No recorte apresentado nesse texto, consideramos a sala de aula 
como um ambiente imersivo, no qual buscamos, a partir de propostas 
práticas, operacionalizar a didática situada. As atividades foram realiza-
das com crianças de 11-12 anos, de duas turmas de sexto ano do ensino 
fundamental, em duas escolas públicas do município de Florianópolis, 
estado de Santa Catarina, Brasil. 

Para se aproximar da base enativa, optamos por um desenho de 
atividades que englobaram a produção audiovisual, escolhida pela 
perspectiva de trabalho coletivo que é inerente a essa tipologia de 
atividade. Como um elemento sociocultural que, devido ao alcance e 
inserção das tecnologias digitais móveis, está cada vez mais presente no 
cotidiano dos alunos, a produção audiovisual abrange a intensidade das 
trocas de conhecimentos, abarca os confrontos e negociações de ideias, 
permite a mobilização dos conhecimentos prévios, além de assumir, 
como uma prerrogativa, a efervescência de opiniões e concepções no 
próprio processo de criação. Marcadamente dialógica, a maneira como 
a produção audiovisual foi proposta nas atividades construídas com 
base na didática situada, não só admitiu como assumiu a pluralidade 
de pontos de vista e de experiências, promovendo o intercâmbio de 
saberes e novas possibilidade de expressão. 
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Seguindo o quadro teórico apresentado, as atividades com base na 
didática situada não se propõem rígidas, apesar de previamente pla-
nejadas. Ao contrário, devem permitir as oscilações das relações e a 
emergência que se constroem em ato, ou seja, admitir a transformação 
proveniente da ação (enação). Assim, levamos em consideração as ca-
raterísticas e especificidades de cada escola em relação à infraestrutura, 
os desejos dos professores, os tempos e as distinções socioculturais dos 
alunos, construindo, desta forma, propostas diferentes em cada uma 
delas. Por uma questão de escolha dos professores, ambos responsáveis 
pela disciplina de História3, o conteúdo trabalhado, nas duas escolas, 
foi sobre os “mitos de origem”.

O quadro-síntese abaixo apresenta, de modo resumido, as ativida-
des desenvolvidas em cada uma das escolas, com o foco na produção 
audiovisual. Com base na metodologia dos Episódios de Aprendizagem 
Situados (Rivoltella, 2013), as atividades foram desempenhadas em 
três momentos: 1) momento de pesquisa, realizado em casa e retomado 
brevemente pelo professor na sala de aula; 2) momento de produção, 
em duplas ou grupos e, 3) momento de reflexão, realizado de modo 
coletivo, com toda a turma em sala de aula. Os dois últimos momentos 
foram sempre propostos em sala de aula. Vale ressaltar que, para a 
efetivação do momento de produção, os professores faziam uma breve 
retomada dialogada da atividade que foi executada em casa, propondo 
que os alunos explicitassem seus conhecimentos, e uma introdução das 
propostas de atividades para a aula.

3. A escolha dos professores foi por adesão. Coincidentemente, nas duas escolas 
os professores que quiseram participar da pesquisa lecionavam a disciplina 
de História. Na escola A, as atividades ainda incluíram, em uma perspectiva 
interdisciplinar, a professora de Língua Portuguesa.



Tabela 1.
Síntese das atividades realizadas nas duas escolas

Escola A
Momento 1

- Pesquisa em casa Momento 2
- Produção colaborativa

Momento 3
- Reflexão coletiva

- Encaminhamento da 
atividade de casa

Construção dos 
personagens 

-Pesquisar sobre os heróis de nossa época 
e justificar o caráter de herói que possuem 
(questões norteadoras da pesquisa: 
quem são os heróis de hoje? quais seus 
“poderes”? o que ele faz? ...)
-Solicitar que registrem as etapas/
processos das pesquisas para socialização 
no próximo encontro (Perguntaram 
aos pais? Entraram em contato com os 
colegas? Buscaram em sites? Quais?). 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Divisão das duplas para 
realização de produção 
de narrativa mítica a 
partir das reflexões 
anteriores 

-Reflexão sobre a 
produção da narrativa 
mítica 
-Tarefa

Produção do 
storyboard

-Produzir a imagem de um personagem 
principal, pensando no seu perfil 
(características físicas e psicológicas - o 
que gosta/não gosta; o que faz; poderes; 
etc.)

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Vídeo-estímulo: “A 
jornada do Herói” 
-Socialização entre as 
duplas, para negociação 
do personagem/herói  
-Construção de 
storyboard em duplas 

-Breve socialização 
e reflexão sobre os 
storyboards 
-Tarefa

Produção do 
stopmotion

-Pensar na construção do stopmotion: 
materiais necessários; trilha sonora; outros 
personagens da história; etc. 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Produção de Stopmotion 
com o auxílio do tablet (1 
por grupo) 

-Breve conversa sobre o 
processo de elaboração do 
audiovisual 
-Tarefa 

“Sessão 
pipoca”

-Elaborar sinopse/ “resumo” da história 
para apresentar o audiovisual aos 
espectadores 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Negociação e redação 
final das sinopses 
-Socialização e projeção 
dos vídeos 

-Reflexão sobre 
compartilhamento on-line 
(acesso público/privado) 



Escola B
Momento 1

- Pesquisa em casa Momento 2
- Produção colaborativa

Momento 3
- Reflexão coletiva

- Encaminhamento da 
atividade de casa

Construção 
da narrativa 
mítica e da 
animação 
analógica 
“dobradinha”

-Pesquisar sobre os mitos Poseidon e 
Netuno 
 (questões norteadoras da pesquisa: 
quem são? quais são as suas 
características? o que eles fazem? ...)
-Solicitar que registrem as etapas/
processos das pesquisas para 
socialização no próximo encontro 
(Perguntaram aos pais? Entraram em 
contato com os colegas? Buscaram 
em sites? Quais?). 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Perceberam que se trata do 
“mesmo” mito?
-Divisão das duplas para a 
produção de uma narrativa 
mítica (pequeno texto com 
no máximo 10 linhas) com 
as caraterísticas que mais 
os impressionaram. A partir 
do texto, criar uma imagem 
com a técnica de animação 
“dobradinha” 

-Socialização dos textos 
e das “dobradinhas” e 
reflexão sobre a produção 
-Tarefa

Produção do 
ciclotrope 
(zoetrope 
com uma 
roda de 
bicicleta)

-Pedir que façam uma lista com as 
principais características do mito 
(o que gosta/não gosta; o que faz; 
poderes; quais objetos usa, etc.) 

Retomada da 
atividade de casa 
e breve discussão

-Vídeo-estímulo: “O que é um 
ciclotrope?” 
-Divisão da turma em 5 grupos 
de produção (4 grupos de 
produção + 1 grupo para o 
registro com duas câmeras 
digitais) 
-Construção dos desenhos 
que vão compor as partes do 
ciclotrope

-Reflexão sobre o 
processo e breve 
apresentação da ideia de 
construir um videotutorial 
do ciclotrope

Produção do 
videotutorial - -

-Produção coletiva do roteiro 
para o tutorial (escolha das 
imagens, tomadas, trilhas, 
legendas, outros.) 
- Captura das imagens para o 
vídeotutorial 

-Breve conversa sobre o 
processo de elaboração 
do audiovisual (edição 
realizada pela 
pesquisadora)

“Sessão 
pipoca” - - -Projeção dos videotutorial 

(“sessão pipoca”)
-Reflexão sobre 
compartilhamento on-line 
(acesso público/privado)
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A investigação foi realizada em duas escolas públicas situadas na 
Ilha de Santa Catarina. Como em toda escola, as duas também possuíam 
suas especificidades, sobretudo, em relação ao uso das tecnologias em 
sala de aula. Na Escola A, as atividades ocorreram conforme planejadas. 
Por ser uma escola inserida na Universidade e receber muitos projetos, 
pesquisas, além de ser campo para o estágio de diversos cursos de li-
cenciatura, a turma estava acostumada às intervenções, aos estímulos, 
bem como à presença de pessoas estranhas à rotina da sala de aula. 
Com essa disposição, os alunos se envolveram de forma rápida com 
as propostas que tinham como base a didática situada. Além da parti-
cipação dos estudantes, também pudemos contar com a parceria das 
professoras envolvidas, uma de História e outra de Língua Portuguesa, 
o que possibilitou um arranjo interdisciplinar nas intervenções. 

A escola também nos oportunizou trabalhar com 12 tablets, dispo-
nibilizados pelo Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educa-
dores (LIFE) à pesquisa, e com a internet, por meio da rede wi-fi que é 
utilizada pela própria Universidade. Com essa estrutura, optamos por 
realizar na Escola A uma produção audiovisual em grupos (stopmotion). 
De maneira geral, os alunos estiveram envolvidos e dispostos em todos 
os momentos. Foi interessante perceber que, por ser um colégio de 
aplicação, reconhecido pela qualidade do ensino, os alunos em diversos 
momentos ressaltavam a necessidade de “excelência” na realização e no 
resultado das atividades. Se, por uma lado, essa característica da escola 
facilitou a participação dos alunos nas atividades, por outro ela pesou, 
em alguns momentos, no entendimento do objetivo das propostas, como 
veremos na seção a seguir.
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Na Escola B, o fato de grande parte da turma já ter participado 
de uma pesquisa anterior fez com que os alunos se envolvessem de 
maneira mais próxima com as pesquisadoras. Mesmo não sendo uma 
escola que recebe pessoas de fora do ambiente escolar, como na Es-
cola A, os alunos também colaboraram com a investigação, que foi 
apresentada e teve os seus objetivos explicitados previamente. Vale 
ressaltar que, nessa escola, as tecnologias não estavam disponíveis 
para o uso pedagógico. Somente um projetor e uma caixa de som 
foram disponibilizados. Além disso, o uso do celular pelas crianças 
era proibido e não existia rede wi-fi aberta. 

Assim, na Escola B, optamos por realizar um audiovisual coletivo 
(videotutorial), usando câmeras digitais emprestadas pela pesquisadora. 
As dificuldades em relação aos equipamentos eram, elas mesmas, pontos 
de discussão coletiva. Nesse sentido, elas se configuraram como uma 
possibilidade de resolução colaborativa de problemas. Além da parte 
de infraestrutura, a ocorrência de uma greve, que durou cerca de dois 
meses e fez com que o cronograma tivesse que ser alterado, também se 
tornou ponto de discussão e negociação coletivas. Algumas alterações 
ocorreram, sobretudo, em relação à parte final das atividades progra-
madas. Como foi negociado, a edição do videotutorial foi realizada 
pelas pesquisadoras. 

Nos momentos de descoberta compartilhada, ou seja, nas discussões 
que realizamos nos períodos finais das aulas, o que sobressaiu foi a 
necessidade de compreendermos que os sujeitos envolvidos – pesqui-
sadores, alunos e professores – constroem, cada qual a partir do seu 
ponto de vista, os diversos cenários coletivos e cotidianos. Ambientes 
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esses que, por sua vez, estão inseridos num contexto mais amplo da 
realidade brasileira. 

Nesse caso, a perspectiva ecológica parece auxiliar com que per-
cebamos as nuances necessárias do contexto. Assim, entendemos que 
o desafio maior do pesquisador está em captar o que há de único nesse 
que é um cenário multifacetado, trocando a visão egocêntrica pela alo-
cêntrica. Exercício esse que buscamos empenhar na pesquisa empírica 
com os participantes, considerando-os, pesquisa e participantes, como 
entidades histórica e socialmente situadas. 

4 Resultados e Discussão

A análise dos dados da pesquisa fundamentou-se na abordagem 
metodológica semiótico-situacional (Mucchielli, 2006). Caracterizada 
como um método compreensivo de análise dos fenômenos comunica-
tivos, essa abordagem permitiu considerar as relações dos alunos entre 
eles, com o professor e com o ambiente escolar, como um complexo de 
interações. Para a reflexão, os dados foram organizados, codificados, 
pré-analisados e consolidados, o que permitiu a análise qualitativa por 
meio de um cruzamento dos processos de comunicação e os elementos 
contextuais das situações vivenciadas. 

Na busca pela compreensão da didática situada, capaz de contribuir 
com a reflexão sobre as necessidades de transformação da didática com 
base na perspectiva ecológica, para este texto os dados foram agrupados 
no que consideramos como três eixos principais relacionadas à didática 
situada: 1) Contextualizar as Atividades; 2) Comunicar no Ambiente 
e, 3) Integrar os Conhecimentos. As três categorias de análise serão 
brevemente apresentadas a seguir.
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4.1 Contextualizar as Atividades

Consideramos que a contextualização das propostas didáticas é 
fundamental para que as atividades possam se qualificar como situadas. 
Tal contextualização ocorre por meio da construção de situações de 
aprendizagem em que os alunos reconheçam os limites e mobilizem 
os potenciais característicos dos sujeitos envolvidos, bem como os 
signos que determinam suas diferentes experiências, sobretudo dentro 
da sala de aula.

A importância da contextualização emergiu, por exemplo, du-
rante a atividade de produção do storyboard e do vídeo em stopmo-
tion, na Escola A. A situação abaixo nos auxilia a observar como a 
configuração do contexto formal da escola, rígido e voltado para a 
individualização das atividades, pode interferir na postura proativa 
do aluno. No caso apresentado, a dependência do professor também 
ocasionou não só a quebra da conexão ativa com o colega, como o 
isolamento do aluno.

O aluno PE pareceu tentar, com alguma dificuldade, entender a lógica 
do conteúdo do vídeo-estímulo e a relação com a tarefa (construir 
um storyboard). Ele nos chama [as duas pesquisadoras] para expli-
car que não conseguirá desenhar os doze passos, como foi sugerido, 
mas tentará fazer algo parecido para que “fique certo”. A ligação e a 
necessidade de responder de forma correta àquilo que foi solicitado, 
mesmo que o foco tenha sido o de explorar o conhecimento prévio 
deles e a mobilização do saber informal ao contexto da escola, deixou 
PE desconfortável e preocupado. Ainda assim, ele não negociou uma 
melhor forma de produção com o colega com o qual fazia dupla. Em 
toda essa etapa de produção, tanto do storyboard como do vídeo em 
stopmotion, ele buscou a nossa ajuda e a da professora, e não a do 
colega. Na produção do vídeo, percebi que ele ficou meio paralisa-
do, sem saber como fazer para traduzir a ideia do storyboard para o 
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vídeo. O colega acabou se unindo a outra dupla. Ele, mais uma vez, 
nos chamou. Desta vez, para dizer que não ia conseguir fazer o vídeo. 
(Diário de Campo - Escola A, 19/05/2015) 

A cena nos mostra que o aluno teve dúvidas de como agir quando as 
atividades são contextualizadas ao seu potencial, e não ao que a escola 
determina. Com isso, o consequente deslocamento das características 
da escola, ou seja, do lugar do professor como o centro do saber e do 
estudante como receptor de informações incidiu na tomada de ação do 
aluno. É nesse sentido de incerteza que Rossi (2011) chamará a atenção 
ao fato de que para considerar o sistema-sala de aula é preciso ter em 
mente que esse sistema se transforma no decorrer da ação didática. Nesse 
caso, contextualizar a proposta exige uma transformação compartilha-
da, na qual é preciso levar em consideração que essas são dinâmicas 
que envolvem tanto a negociação com a experiência, incentivando nos 
estudantes a autogestão, quanto uma mudança colaborativa das regras 
da escola.

Justamente por serem bem definidas, essas marcas contextuais da 
escola tornam-se motivadoras quando compreensíveis e quando há 
liberdade para a sua modificação. Com esse entendimento, os alunos 
podem construir conhecimentos, habilidades, bem como negociar as 
códigos e os valores que incidem no ambiente da escola. Em suma, a 
abordagem didática situada abarca os apontamentos ligados ao contexto 
escolar – a incorrência dos alunos às regras e limitações relacionadas 
à configuração institucional –, e a como este incidiu não só desenvol-
vimento das propostas de produção audiovisual com base na didática 
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situada, mas no fomento e mobilização de uma comunicação competente, 
da colaboração e da interação.

4.2 Comunicar no Ambiente

Ligada à contextualização, a comunicação competente no ambiente, 
no qual os alunos estão inseridos e do qual fazem parte, também é de 
grande importância para o sucesso da didática situada. A perspectiva 
dialogada da didática é uma possibilidade de valorizar o conhecimento 
prévio e a experiência do aluno, promovendo sua cultura e conhecimento. 

Como podemos perceber no quadro de atividades, no Momento 1 
foram realizadas as retomadas das atividades propostas para casa e a 
apresentação dos resultados do que foi pesquisado na busca por va-
lorizar a comunicação naquele ambiente. Essa retomada possibilitou 
a negociação dos temas trabalhados entre os alunos, e a liberdade de 
comunicação entre eles durante os momento de produção.

Um exemplo de disposição para o diálogo pode ser percebido no 
caso do primeiro episódio trabalhado na Escola B. Nele, compreendemos 
que a colaboração contribuiu para a troca de um sentimento de dúvida 
quanto à possibilidade de os mitos trabalhados (Poseidon e Netuno) 
apresentarem características comuns. Além desse, observamos que com 
a abertura para o debate, os alunos puderam mobilizar os conhecimentos 
individuais e informais na consolidação de um saber compartilhado, 
aplicado na construção de um conceito comum sobre o tema.

Na apresentação sobre Poseidon e Netuno, o estudante L pareceu 
“indignado” pelo fato de ter percebido que os dois mitos eram, na 
verdade, um só. Os colegas, tanto os que haviam realizado a pes-
quisa em casa quanto os que não a haviam feito, se divertiram com 
a colocação de L. e começaram a apontar as semelhanças entre os 
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dois mitos. O aluno C., que não havia pesquisa em casa, disse que 
tinha uma suspeita de que os dois eram o mesmo mito. Perguntei 
o porquê, e ele disse que no filme do Percy Jackson o pai dele [do 
personagem] é Poseidon que é o rei das águas. Como Netuno também 
é o rei das águas, conforme o colega apresentou, ele pensou que 
poderiam ser só nomes diferentes para a mesma pessoa. Os alunos 
logo começaram a fazer relações e trazer características sobre Po-
seidon e Netuno, desta vez, com base nos filmes de Percy Jackson. 
(Diário de Campo – Escola B,19/06/2015) 

Nesse ambiente de discussão, os alunos buscaram demonstrar o que 
conheciam sobre os mitos utilizando, como argumentação, os conheci-
mentos prévios pautados, principalmente, no arcabouço construído por 
seus consumos midiáticos. Nesse momento, houve a possibilidade não 
só de relacionar o conteúdo proposto na aula com o que já se sabia, mas 
de comunicar e negociar os saberes advindos da experiência. 

Ao narrar o percurso das atividades, a história dos objetos, dos 
processos, das ações colaborativas e da participação dos colegas, bem 
como ao documentar, produzir e distribuir os produtos culturais e por 
eles construídos, a proposta didática segue na lógica de um conheci-
mento cada vez mais difundido compartilhado.

Em alguns casos, estar aberto e atento ao outro possibilitou a cons-
trução de um processo comunicativo dinâmico, permeado pelos cons-
tantes ajustes dos sujeitos durante a troca e negociação das mensagens 
e informações. Para que tal processo ocorresse, foi preciso manter o 
caráter permeável de negociação das regras que instituem o contexto, 
nesse caso, a escola e a sala de aula. Desse modo, percebemos que a 
organização do ambiente incidiu de maneira precisa nas relações que 
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foram instauradas no momento da intervenção, de forma a reestruturar 
as relações ali realizadas. 

4.3 Integrar os Conhecimentos

Quando nos referimos à integração dos conhecimentos, estamos 
propondo a construção de parcerias, incentivando as trocas e a pro-
dução de redes que formam a base estrutural de uma prática situada, 
como a da didática situada. Destacamos as conexões ativadas em co-
laboração – negociação, criticidade, perseverança, adaptabilidade e 
metacognição – a mobilização da perspectiva empática, da experiên-
cia e da aprendizagem social e culturalmente situadas. Além dessas, 
ressaltamos a importância da postura de mediação do professor para a 
integração dos conhecimentos informais aos formais, bem como para 
a adoção do pensamento ecológico, atuando como um maestro nessa 
comunicação orquestral (Winkin, 1981), capaz de configurar a turma 
como um sistema-sala de aula.

Nesse sentido, não só os saberes prévios dos alunos puderam ser 
transformados em novos saberes, como o fazer didático do professor 
também parece ter sido modificado. Na Escola A, a situação abaixo nos 
auxilia a compreender que, quando o professor se instituiu como um 
mediador dos diversos saberes e extrapola os limites da sala de aula, 
ele auxilia com que os alunos integrem os conhecimentos informais 
aos formais

A estratégia de pedir que os grupos justificassem a saída da sala foi 
utilizada somente pelo fato de estar chovendo, o que nos preocupou 
em relação aos tablets – que foram emprestados pelo LIFE. Mas, 
certamente, a filmagem teria sido muito mais interessante se todos 
eles pudessem circular pela escola, assim como ocorreu com os que 
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saíram. Mesmo os que não saíram da sala, ficaram o tempo todo 
explorando o espaço, como se o “se-movimentar” fosse lhes dar ins-
piração. Mais uma vez, a atividade virou um “caos criativo”. Nesse 
caso, foi interessante ver a atitude da professora em sair da sala para 
acompanhar um dos grupos. Ela não só os auxiliou, como também 
participou de uma das produções. Isso demonstrou uma conexão 
ativa com o que foi proposto, além de uma vontade de colaboração 
e participação. Ao final da aula, a professora estava aos pingos de 
suor. (Diário de Campo - Escola A, 21/05/2015) 

Nas duas escolas, as atividades de produção audiovisual possibi-
litaram a ampliação não só dos espaços e tempos, mas dos elementos 
sensoriais, dos canais de comunicação sobre a experiência, da diversi-
dade cultural e linguística. Ocupada em pensar a presença e a formação 
dos sujeitos nos contextos de múltiplas interações e sensorialidades, a 
importância dessa perspectiva está na possibilidade de tais atividades 
serem consideradas como abordagens situadas social e culturalmente.

Considerações Finais

Na perspectiva ecológica, a aprendizagem é entendida não apenas 
como o efeito da ação didática, mas como seu elemento estruturante, 
constituindo a mudança que ocorre ao longo do processo a partir da 
relação entre o sujeito e o ambiente. O complexo de interações que se 
constitui entre sujeito e ambiente pressupõe a continuidade e o entre-
laçamento de mente-corpo-mundo.

A pesquisa aqui apresentada representa uma tentativa de operacio-
nalizar a abordagem ecológica em termos de didática situada, no âm-
bito de uma produção audiovisual ocorrida em duas escolas de ensino 
fundamental. A análise de dados mostra a necessidade de enfatizar as 
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relações e as interações que ocorrem em cada momento da ação didática. 
Em primeiro lugar, contextualizando as atividades desenvolvidas, para 
que os estudantes se situem temporalmente com respeito à proposta 
do professor. Em segundo lugar, possibilitando e incitando a comu-
nicação competente. E, em terceiro lugar, despertando a capacidade 
dos estudantes de se relacionar com o ambiente no qual estão imersos. 
Isso significa abrir-se, e abrir a sala de aula, para uma dinâmica entre 
linguagem e ação, entre atos-de-fala e de comportamento, entre os su-
jeitos que interagem dentro de um grupo ou comunidade, que buscam 
por meio do compartilhamento de significados a validade, a virtude e 
a inteligibilidade em seu diálogo com o mundo.

A comunicação é o principal fator que opera esse vínculo e pode 
ser utilizada de forma eficaz pelo professor consciente dos processos 
ecológicos em curso. Por último, destaca-se que a didática situada nasce 
de uma abordagem interdisciplinar e integrada. As novas informações 
inserem-se nas estruturas cognitivas já existentes, produzindo novos 
significados a partir dos conhecimentos antigos. A importância dos 
elementos contextuais destaca-se mais uma vez, mostrando a possibili-
dade de um complexo de interações que envolve os sujeitos e o mundo.
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Neste artigo abordaremos o absenteísmo escolar por parte daqueles 
que trabalham e estudam, com a atenção para os seus efeitos como a 
perda dos conteúdos disponibilizados em aula. Como veremos, o pro-
blema do absenteísmo apresenta diversas motivações, que por sua vez 
podem proporcionar outros estudos além deste.

Questiona-se como as TDICs podem colaborar com a remediação 
dos efeitos do absenteísmo escolar motivado pelo trabalho. De forma 
a colaborar com as discussões, este artigo tem o objetivo de apresentar 
uma, proposição de remediação aos efeitos do absenteísmo utilizando 
as TDICs.

1 Referencial Teórico

1.1 O Absenteísmo: Definições, Principais Causas e Consequências

Essa temática antiga que afeta diversos países, sempre está se re-
novando e em busca de novas respostas, afirmação que é sustentada 
por Soares, Fernandes,Nóbrega e Nocolella (2015) quando destacam 
que o abandono escolar no ensino médio é um problema que afeta até 
mesmo países com alto desenvolvimento econômico.

O estudo se justifica em base dos níveis de absenteísmo e evasão 
apontados em diversos estudos. Conforme dados oficiais de 2018 da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Pla-
taforma Nilo Peçanha [PNP], 2018), o grau de abandono foi de 14,35% 
e de 11,71% de retidos.

O direcionamento para o grupo de adultos foi devido a sua signifi-
cância numérica dentre os estudantes em escolas técnicas. Verifica-se 
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que mais de 60% dos alunos são maiores de 19 anos e tanto homens 
como mulheres optam igualitariamente pelos cursos técnicos.

Figura 1. Matrículas por situação de matrícula e fluxo escolar (em luxo ou retidos) 
Plataforma Nilo Peçanha.(PNP) (2018)

Sexo x Faixa Etária
Maior de 60 anos 0,40% 0,30%
55 a 59 anos 0,50% 0,50%
50 a 54 anos 1,00% 1,00%
45 a 49 anos 1,50% 1,60%
40 a 44 anos 2,30% 2,40%
35 a 39 anos 3,70% 3,60%
30 a 34 anos 5,40% 4,70%
25 a 29 anos 7,70% 6,50%
20 a 24 anos 13,10% 10,40%
15 a 19 anos 17,60% 14,70%
Menor de 14 anos 0,70% 0,50%

Sexo FemininoSexo Masculino

Figura 2. Sexo e Faixa Etária dos Estudantes. PNP (2018)
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No âmbito do estado de São Paulo, o Centro Paula Souza (CPS) 
(2018), autarquia do Governo do Estado de São Paulo com a missão de 
promover a educação pública profissional e tecnológica, revela dados 
importantes. As estatísticas disponibilizadas em suas bases de dados 
disponível no portal da instituição relativas ao grau de evasão escolar 
(desistências) referente ao primeiro semestre de 2018 referem-se à 
totalidade de cursos oferecidos e das escolas no Estado de São Paulo. 

Poderemos verificar na Tabela 1 que o percentual de desistência 
com base da totalidade dos alunos dos períodos da manhã, tarde e noite, 
é próximo de 6% (12.374) desistentes por 211.105 total de alunos). A 
mesma consideração feita somente para os alunos dos cursos noturnos, 
indica um percentual próximo de 9% (10.029) desistentes por 107.259 
total de alunos noturno). Porém quando comparamos a participação de 
desistentes dos cursos noturnos relativamente à totalidade dos alunos 
matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite, observamos que o 
percentual de desistentes em relação à totalidade atinge a marca de 81% 
(10.029 por 12.374 alunos). 

Normalmente os alunos dos cursos noturnos são aqueles que já 
trabalham ou estão reservando o período diurno para alocação de um 
trabalho. Assim como observado nas escolas federais (PNP 2018), alunos 
do sexo feminino e masculino se interessam igualmente pelas escolas 
técnicas, porém nenhuma das instituições apresentou os graus de de-
sistência segmentados por sexo, assim como uma escala das principais 
motivações. Esses dados adicionais foram coletados em literatura, as 
quais apresentaremos mais adiante.
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Tabela 1.
CPS primeiro semestre 2018 - Desistentes por sexo

Alunos Feminino Masculino Totais Desistentes

Total 104.851 106.254 211.105 12.374

Só noturno 50.630 56.629 107.259 10.029
Adaptado pelo autor baseado no site do CPS

Há um potencial desdobramento deste estudo para outras motivações 
ao absenteísmo, mas que não estão no escopo deste artigo.

O conceito de absenteísmo escolar é tratado no Cambridge Dic-
tionary (Absenteeism, s.d.) como “uma situação em que pessoas não 
estão na escola ou trabalho quando deveriam estar” Dore e Lüscher 
(2011) apuraram que para o ano de 2008, no estado de Minas Gerais, o 
índice de evasão escolar foi de 27,43% e que a principal causa foram 
os compromissos de trabalho (36,56%). As condições econômicas do 
estudante levam a optar pelo seu emprego, motivação também verificada 
em pesquisas realizadas em cursos técnicos de outros países, finalizam 
as autoras. Em seu artigo, apresentam dados sobre as motivações da 
evasão escolar, abaixo reproduzidos.

Tabela 2.
Evasão no PEP - 2008

Motivo %
1. Emprego 36,56
2. Horário incompatível 9,15
3. Transporte 2,95
4. Saúde 3,01
5. Desistente sem justificativa 20,91
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6. Gravidez
7. Filhos

1,85
1,43

8. Estudos
9. Ingresso em curso superior
10. Mudança de município
11. Achou muito difícil
12. Não se identificou com o curso

8,91
7,40
4,23
1,85
1,75

Dore e Lüscher (2011), adaptado pelo autor.

Além dos dados da Rede Federal e CPS, também se verifica que 
para o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) em Santa 
Catarina, Glavam e Cruz, 2013 apontaram a influência do trabalho 
para os níveis de evasão. Lá, 30% dos alunos alegaram como motivo a 
dificuldade em conciliar emprego e estudo. Entre aqueles que iniciaram 
o curso, esta foi a motivação com maior percentual apurado.

Em relação às taxas de conclusão dos cursos, Sancil e Falcão (2014) 
ponderam que a meta de 90% para a taxa de conclusão prevista no Projeto 
de Lei do Plano Nacional de Educação 2011-2020 é ainda um ideal de 
longo-prazo. Já na época, as taxas de conclusão observadas em nível 
nacional se situavam em 46,8% para o curso médio integrado, 37,5% 
para o Proeja, 25,4% para a Licenciatura, 27,5% para o Bacharelado e 
42,8% para os cursos tecnólogos. 

O absenteísmo, alerta Câmara Municipal de Faro (2007) como citado 
em Vasconcellos (2013) pode conduzir ao abandono escolar, potencializar 
a delinquência e exclusão social, problemas que também são observados 
em outros países. Wilson, Lipsey, Tanner-Smith, Steinka-Fry, & Morison 
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(2011) relatam que nos Estados Unidos, os estudantes de famílias de 
baixa renda abandonam o ensino com mais frequência do que outros, 
aumentando a desvantagem econômica que já experimentam.

1.2 A Necessidade do Aprendizado ao Longo da Vida – Lifelong 
Learning

Em todo mundo a educação tem importância crescente para o in-
gresso, permanência, e crescimento profissional. A empregabilidade 
pode depender da contínua capacidade de aprender e de se requalificar 
para o futuro. L. R. Silva (2008) destaca que a preocupação com uma 
formação constante do indivíduo é justificada pela necessidade de que 
ele acompanhe o acelerado ritmo em que as transformações da sociedade 
ocorrem. Destaca que a educação possibilita a liberdade de mudança 
de profissão e o preparo para as novas formas de trabalho.

Atentos a essa tendência, o SENAI, que tem por um de seus ob-
jetivos o de “proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a 
oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação 
profissional parcialmente adquirida no local de trabalho” (SENAI, s.d.), 
disponibilizou em seu site uma página exclusiva para os interessados 
em educação contínua e a distância. Com a chamada “Excelência ao 
seu alcance, a qualquer hora, onde você estiver”, esclarece: 

Com a educação a distância, pessoas interessadas em se profissionali-
zar ou ampliar seus conhecimentos poderão encontrar a oportunidade 
esperada, sem ter que se dirigir periodicamente a uma escola ou a 
qualquer outro espaço físico para estudar.
Essa modalidade de ensino respeita o ritmo de aprendizagem de 
cada um e proporciona maior liberdade na organização dos horários 
de estudo, além de permitir que professores e alunos estejam co-
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nectados, mesmo que separados por grandes distâncias geográficas. 
(SENAI, s.d.)

1.3 O Aluno Adulto, Estilos de Aprendizado e a Ecologia Midiática

Conhecer as principais características dos participes de uma aula, 
é olhar para seu público. 

O estudante do curso médio noturno, em sua maioria, está inserido 
no mercado de trabalho e busca uma qualificação ou requalificação 
decorrente da necessidade de atualização frente as mudanças tecnoló-
gicas. Como destacam Togni e Soares (2007), são profissionais com 
jornadas de oito horas diárias ou mais, e com extrema necessidade 
econômica. Sua situação de vida e a necessidade em dar soluções aos 
seus problemas pessoais, sejam de âmbito familiar ou profissional, 
levam o adulto a valorizar o acesso a informação online como meio de 
agilizar os seus afazeres e alcançar os seus objetivos no menor tempo 
que imaginam ser possível.

O suporte do professor, colabora para que as informações online se 
convertam em conhecimento. Dellors et al. (1998) apontam a importância 
desta ação do professor aliado à tecnologia, ao defender a educação de 
adultos com as novas tecnologias, contudo com as formas clássicas de 
educação e não em substituição a elas.

Criu e Ceobanu (2013) destacam que os adultos são motivados pelas 
recentes demandas da sociedade, pela busca da promoção profissional, e 
de conhecimento. Interessados pelas motivações dos estudantes adultos, 
e citando Li e Irby (2008) diferenciam em três as categorias de adultos 
interessados no aprendizado online:

a) Trabalhadores que objetivam promoção,
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b) Trabalhadores com horários irregulares,

c) Pais com dificuldades de horários.

Conforme a Figura 2, coabitam distintas gerações em sala de aula, 
formando um ambiente onde poderiam ser observados: estilos pró-
prios de cada aluno, background de vida, gênero, as responsabilidades 
familiares, sociais e profissionais, habilidades com as tecnologias, 
preferências e limitações. 

Dentro de um período, distintas tecnologias de mídia se sobrepõem, 
e tecnologicamente são substituídas por novas. Um ambiente diverso, 
onde distintos grupos de mídias coabitam numa Ecologia de Mídias, 
metáfora de Postman, 1970 explorada nos trabalhos de Américo e De 
Grande, 2017. Nesta sucessão, os usuários optam entre aquelas de 
melhor usabilidade3.

Sobre as novas tecnologias, Cox, 2008 afirma que não necessaria-
mente o estilo de aprendizado tem prevalência frente as TDICs. Sustenta 
em estudo com grupo de alunos adultos, onde 52% dos entrevistados 
estavam entre 21 a 35 anos de idade.

Estudos de D’Arcy, Eastburn e Bruce, 2009 com objetivo de usar 
a Media Ecology para determinar qual mídia era percebida como mais 
útil para estudantes, obteve como resultado que o mix de mídias era o 
valorizado pelos usuários. Considerou-se que os alunos tinham estilos 
diferentes de aprendizado, e abrangeu mídias como podcasts, blogs, 

3. Conforme dicionário Usabilidade (s.d.), a usabilidade aplicada a área de 
informática, se refere a facilidade com a qual um equipamento ou programa 
pode ser usado.
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sites e fóruns de discussão com outras mídias, como livros de texto 
tradicionais, palestras e folhetos. 

Baseados em Soles e Moller (2001), Criu e Ceobanu (2013) usando 
o indicador Myers-Briggs Type Indicator,(MBTI), apresentaram quatro 
tipos de aprendizagem e as atividades de e-learning4 que melhor res-
pondem às personalidades.

Tabela 3.
Tipos de aprendizado e e-learning

Personalidade Aprendizagem e-learning

Extrovertido
Intuitivo

Auditivo 
ouvir discussão 
não mediada

Videoconferência, atividades online 
síncronas, software/ programas 
multiusuários e colaborativos.

Introvertido
Sensorial
Reflexivo

Aprendizagem 
visual descrição e 
demonstração

Treinamento assistido por 
computador, videoconferência, 
atividades síncronas/ assíncronas e 
comunicação.

Extrovertido/ 
Introvertido
Sensorial
Reflexivo

Aprendizagem 
táctil 
tocar/ manipular

Treinamento assistido por 
computador, requer a manipulação 
do equipamento, busca informações 
na Internet, atividades sincronizadas 
online

Extrovertido
Intuitivo

Aprendizagem 
cinestésica- 
movimento

Pode apresentar dificuldades com 
e-learning.

(Criu & Ceobanu, 2013, p. 60)

Diferentemente daqueles que consideram os estilos de aprendizado, 
Riener e Willingham (2010) caracterizam os estilos de aprendizado 
como ‘Mito’. Eles entendem que os alunos diferem em suas habilida-
des, interesses e conhecimento de fundo, mas não em seus estilos de 

4. E-learning é o da aprendizagem eletrônica (West,& Vosloo, 2014).
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aprendizagem e que podem ter preferências sobre como aprender, mas 
que nenhuma evidência sugere que atender a essas preferências levará 
a uma melhor aprendizagem. 

Contudo, a despeito dos distintos posicionamentos das partes, ambas 
convergem para a aplicação das mídias na sala de aula, consideram a 
adequação dos conteúdos ao nível de conhecimento prévio, capacidade 
e interesses dos alunos.

Adicionalmente, Irani, Telg, Scherler, e Harrington (2003) destacam 
que as percepções do curso, experiências prévias, atitudes pessoais, 
convicções e a personalidade dos alunos, podem ser inibidores ou fa-
cilitadores ao uso de recursos online.

1.4 Potenciais Remediações

1.4.1 A importância da prevenção. Charmaraman e Hall (2011) 
indicam a importância de ações preventivas no combate aos efeitos do 
absenteísmo. Enfatizam o compromisso de longo prazo, o acompanha-
mento da gestão por vários anos e a melhoria contínua dos processos 
como fatores importantes para qualquer programa. Observam que mes-
mo dentro de um programa de prevenção, as estratégias em conjunto 
são mais eficazes. Cada estratégia individualmente deve ser tratada 
com especificidade para que implantada, combata uma característica 
específica do problema.

Sancil e Falcão (2014) destacam proposições que podem contribuir 
para a redução dos efeitos do absenteísmo, dentre elas: “Adequar o 
horário de início e de término das aulas diárias às necessidades dos 
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estudantes” e “Manter sítio eletrônico atualizado e com informações 
que estimulem o conhecimento dos cursos.”

Alinhada com a prevenção, D. B. M. Silva (2016) perpassa as expe-
riências de diversos autores citando Salatin (Itália), Miranda e Corica 
(Argentina), Almeida, Gros, Machado e Queiroz (Portugal), Paixão, 
Dore, Margiotta, Laudares, Fritsch, Vitelli e Rocha (Brasil), Fuentes 
e Huitrón (México), Macia (Colômbia), La Plante (Estados Unidos), 
e Lasida e Yapor (Uruguai). A autora informa que entre os estudos há 
uma unanimidade indicando que para lidarmos com a evasão escolar, 
temos que agir preventivamente.

1.4.2 Suporte das novas tecnologias. Com relação ao acesso e uso 
de novas tecnologias, a UNESCO postula que, independentemente de 
idade ou gênero, as pessoas em maior parte de seu tempo portam apa-
relhos móveis e esse costume possibilita momentos de aprendizagem 
em locais que anteriormente não eram propícios à educação (West & 
Vosloo, 2014).

Analisando o absenteísmo de adultos, Criu e Ceobanu (2013) 
também afirmaram que o e-learning pode ser alternativa viável, capaz 
de treinar o indivíduo independentemente de sua localização e sem 
limitações de tempo. Em especial os adultos, pois são motivados a se 
atualizar em seu campo de atuação, pelas exigências impostas pela 
sociedade, pelo desejo de promoção e sede de conhecimento. San-
ches (2017) entende como sendo uma estratégia viável e eficaz a de 
implantar modelos alternativos aos atuais com potencial para reverter 
o absenteísmo e evasão.
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Tavangarian, Leypold, Nölting, Röser, e Voigt (2004) entendem 
que a educação híbrida5 favorece o desenvolvimento dos alunos em 
distintos ambientes. Destacam que o conteúdo está onde e quando o 
estudante desejar, mas isso por melhor que seja ainda não é o bastante, 
pois somente a criação de conteúdo, por melhor que este seja, não pode 
ser um propósito em si, e que a manipulação constante desse conteúdo 
na comunicação com o aluno é uma parte significativa do processo de 
aprendizagem. De outra forma, as plataformas podem se degenerar para 
um meio de distribuição de documentos eletrônicos.

Conforme Applegate e Daly (2006, como citado em Sanchez-Gelabert, 
Figueroa & Elias, 2017) devem ser disponibilizados mecanismos de 
apoio para trabalhadores que estudam, defendendo uma oferta ampla 
e eficaz de cursos híbridos assim como a incorporação de serviços de 
assistência em plataformas virtuais e pessoal acadêmico mais acessível.

Ma et al. (2005, como citado em Bhardwaj & Goundar, 2018) 
alertam sobre a importância da percepção da utilidade das plataformas 
virtuais, e que essa percepção pelos alunos teve efeito significativo sobre 
a intenção de usá-la, em especial se os recursos são padronizados; um 
facilitador ao acesso e encontro do conteúdo desejado. Com a percep-
ção dos benefícios e usabilidade, os alunos passaram a solicitar intenso 
apoio didático do professor: 24 horas x 7 dias na semana.

Nos estudos com alunos da Ásia e Europa apresentados no The 
Global High-Level Policy Forum, organizando pela UNESCO em 2015, 
verificou-se que há uma economia sensível de tempo, pois uma atividade 
via EAD responde por 40% do tempo em sala de aula. Consideração de 

5. Integração de tecnologias de Educação a Distância (EAD) com o ensino presencial
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tempo relevante para trabalhadores que estudam e enfrentam conflitos 
de horários.

1.4.3 As ecologias mais ‘florescentes’. As atividades realizadas 
na Internet ajudam a aprender coisas que fazem ir melhor na esco-
la? Ajudam a fazer coisas que tinha dificuldade de fazer? Ajudam a 
pensar no que trabalhar no futuro? Ajudam a resolver dificuldades ou 
problemas que enfrenta na escola? Fazem com que o interesse pela 
aula aumente? Fazem com que sinta mais vontade de aprender coisas 
novas? Os dados apontados pelo Cetic.br e abordados na Figura 4 
indicam que sim.

Figura 3. Percepção dos alunos sobre os efeitos da Internet. CGI.br/NIC.br, formatado 
pelos autores.

Qual das mídias estão sendo mais usadas? É notório o avanço das 
tecnologias dos celulares dentro da Ecologia das Mídias; e por si só 
já impõe um novo estilo de vida às pessoas. Conforme indica o Cetic.
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br, o celular é das mídias de comunicação preferidas pelos usuários 
brasileiros.

Figura 4. Alunos e principal equipamento para acesso de Internet.CGI.br/NIC.br, 
formatado pelos autores.

Alguns pesquisadores têm utilizado de redes sociais para o desen-
volvimento de suportes às atividades educacionais, em especial por 
fazerem parte da rotina dos jovens e já estar suplantando os serviços de 
e-mail, propiciando a diminuição das barreiras de comunicação entre 
os alunos e professores. Como exemplo o artigo de Juliani, Juliani,-
Souza e Bettio (2012) sobre o uso do Facebook na educação, onde os 
pesquisadores optaram por um desenvolvimento a nível institucional no 
Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e isso exigiu uma estrutura 
organizacional e controle de postagens trabalhosos. Experimentaram 
aquilo que alguns educadores já relataram, ou seja, a resistência de 
alguns professores e colaboradores com relação a seu uso na educa-
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ção, e decorrente desta experiencia colhida, sugeriram iniciativas com 
projeto piloto, envolvendo apenas uma disciplina. Adicionalmente o 
acompanhamento constante do feedback dos usuários, como forma de 
adequar as ferramentas às expectativas. 

Atualmente novas mídias de redes sociais estão ganhando espaço 
e substituindo resistências por facilidades. Podemos verificar na figura 
abaixo, em destaque o Youtube e o Whatsapp, este último avançando 
entre gerações que viram neste recurso de comunicação instantânea e 
de baixo custo, possibilidades de postagem de distintas mídias. Afir-
mamos, o ‘entre gerações’ em base dos estudos de Lima, José, Ferreira, 
Cappelli, Santos e Santoro (2015) que informaram que necessários 
poucos minutos para que idosos comecem e usar o Whatsapp.

Souza, Freitas e Santos (2016), pesquisadores vinculados ao CPS 
usaram o aplicativo WhatsApp como mais um recurso pedagógico, 
criaram grupos com a participação do docente, auxiliando no processo 
de aprendizagem. Além de ferramenta de apoio pedagógico foi possí-
vel verificar a maior interação entre os alunos, motivação a estudar e 
dar continuidade aos estudos. A pesquisa envolveu alunos de Escolas 
Técnicas partir de 15 anos, até grupos acima de 46 anos, sendo que: 
57% trabalha e/ou faz estágio.

Quanto aos usuários das redes sociais podemos acompanhar o al-
cance mundial medido em 2018 dos principais meios. 
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Figura 5. Redes sociais, alcance mundial. 2018. Goobec (2018) 

2 Procedimentos Metodológicos

Como as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC’s) colaborar com a remediação dos efeitos do absenteísmo? A 
pesquisa exploratória revelou-se adequada para aprofundamento no 
tema (Gil, 2017). 

A busca foi realizada integralmente na Internet via Portal de Peri-
ódicos da Capes e Google. Foram priorizados trabalhos acadêmicos 
com palavras chaves: Educação, Tecnologias Digitais, Absenteísmo, 
Escolas Técnicas, Evasão, Adulto e Lifelong learning. Aplicou-se os 
filtros: revisados por pares, inglês, português ou espanhol, e publicados 
preferencialmente nos últimos oito anos. 
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Na plataforma CAPES, de uma base de 100%, a aplicação siste-
mática de filtros, houve decréscimo para 5%. Nesta pesquisa foram 
selecionados 224 resultados, sendo 75 provenientes do CAPES e 149 
decorrentes do Google Acadêmico.

A partir desta etapa, ordenou-se os arquivos eletrônicos em pastas 
contemplando os nomes dos pesquisadores e o título resumido.

Seguindo Gil (2017), procedeu-se a leitura exploratória com o ob-
jetivo de verificar em que medida o material selecionado interessava 
para o recorte. Centrou-se as atenções no resumo e conclusões. 

A leitura seletiva possibilitou as correlações de temas e a sua seleção. 
Absenteísmo, aprendizado ao longo da vida, perfis dos alunos, potencial 
dos conteúdos online para remediações foram temas selecionados. Na 
leitura analítica, procurou-se ordenar e sumariar as informações conti-
das nas fontes, possibilitando a obtenção de respostas ao problema da 
pesquisa (Gil, 2017).

Na fase da leitura analítica, foram elaboradas fichas digitalizadas 
para cada texto, e arquivadas em pastas com o nome do autor e título 
resumido.

3 Análise

Percorreu-se diversos tópicos com o intuito de dar um panorama 
geral da situação do absenteísmo e desdobramentos. Compartilhou-se 
a visão de que o absenteísmo é um fato e não necessariamente um 
problema e somente se tornará caso não remediado.

Apresentou-se definições de absenteísmo, destacou-se suas estatísti-
cas diretamente das principais instituições e os fatores contribuintes para 
a sua ocorrência. Verificou-se os perfis dos alunos de escolas técnicas 
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por faixas etárias, a distribuição por gênero e evasão. Destacou-se os 
problemas que se desdobram para o aluno e para a escola decorrente de 
absenteísmo e evasão, e que estes problemas são observados em diversos 
continentes. Trouxe-se o tema do Lifelong learning, com o objetivo de 
destacar a importância da continuidade dos estudos em contraposição 
ao persistente tema do absenteísmo e da evasão. Verificou-se o perfil 
básico do aluno adulto, o seu desejo de utilitário do acesso online e o 
potencial uso dos conteúdos via TDIC’s. Procurou-se entender melhor 
as eventuais preferencias de aprendizado e a importância da Ecologia 
de Mídias na apropriação de conteúdo.

Destacou-se a importância da prevenção, consoante com pesquisado-
res de diversos países, e o suporte das novas tecnologias como um dos 
caminhos de remediação dentro das ações de prevenção. Entendeu-se 
o posicionamento dos alunos brasileiros em relação uso da internet en-
volvendo a educação, e percebeu-se o potencial das redes sociais como 
caminho para informação e conhecimento, mediados pelos professores. 
Já a escolha do meio e da plataforma é de grande importância, em es-
pecial se for da preferência de todos as gerações envolvidas, do lado 
discente como docente. Começar com inciativa piloto e envolvendo os 
beneficiados foi indicado como caminho de sucesso, conforme Juliani 
et al (2012).

3.1 Definições; o Fato e Problemas Decorrentes

As definições de absenteísmo partem da ausência física e não con-
templam as possibilidades de uma presença virtual, e/ou apropriação 
autônoma de conteúdo. 
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A proposição de Sancil e Falcão (2014) sugerindo flexibilizar os 
horários dos alunos apresenta abrangência questionável comparati-
vamente à flexibilização presencial. Na atuação do adulto existem 
diversas intercorrências além do trabalho, por isso entendemos que a 
flexibilização presencial possa trazer resultados mais satisfatórios aos 
alunos. As estatísticas, em especial os dados do CPS indicam que os 
cursos noturnos participam em grande escala no percentual total de 
evasão (81%), o que nos leva a perceber as intercorrências na vida 
desses adultos que estudam. Dore e Lüscher (2011) e Glavam e Cruz 
(2013) foram claros em assinalar que o maior índice de evasão é dado 
por motivações de trabalho. Por isso entendemos que a flexibilização 
de horário é uma ação de amplitude questionável.

3.2 Aprender ao Longo da Vida é uma Necessidade

A maneira de enfrentar os desafios da atualidade, é compreender a 
Educação como um projeto de longo prazo, sem data para acabar. Os 
profissionais devem se manter atualizados afim de se capacitar juntos 
as novas tecnologias e dar respostas às renovadas demandas ao longo 
de sua carreira. As instituições mais atentas, como o SENAI, oferecem 
cursos online de curta duração com o objetivo de complementar a for-
mação dos interessados em se atualizar profissionalmente. L. R. Silva 
(2008) vai além da manutenção do emprego, acenando com a liberdade 
da mudança de profissão.

Nesse contexto, as horas de permanência em ambientes de estudo, 
sejam presencias ou virtuais ganham importância nas perspectivas 
sociais e pessoais de todo trabalhador. Assim o absenteísmo de conse-
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quências não remediadas, é um risco às condições de empregabilidade, 
se posicionando na contramão dessa demanda.

Para os evadidos, a obsolescência tecnológica é um agravante à sua 
condição de empregabilidade com desdobramentos sociais negativos.

3.3 Estilos ou Preferencias, e as Ecologia de Mídias

No que se refere aos estilos de aprendizagem em face das tecnolo-
gias, os pesquisadores apresentaram leituras distintas quanto a impor-
tância desta característica. Cox (2008) não reconhece uma prevalência 
dos estilos de aprendizado quando aplicada ao uso das tecnologias, e 
D’Arcy, Eastburn e Bruce (2009) apesar de usarem uma classificação 
em seu artigo, destacaram que essa temática já estava sendo criticada 
por não ter fundamentação teórica consistente ou apoio empírico su-
ficiente. Sem tomar partido na controvérsia, consideraram que o mix 
das mídias teve a aprovação de seus alunos. Em 2013 Criu e Ceobanu 
partidários dos estilos de aprendizado, apresentam as preferencias por 
estilo e as tecnologias mais afeitas aos alunos. Riener e Willingham 
(2010) caracterizam os estilos de aprendizado como ‘Mito’. Contudo 
todos eles avalizaram o uso das distintas mídias no âmbito educacional, 
e nisso a ecologia midiática propicia opção de escolhas aos usuários.

Na atualidade, em face das exigências de acesso à internet para fins 
bancários, compras online, acesso de notas dentre outros, que o uso 
de ferramentas digitais já seja um meio comum, independentemente 
de prevalência de estilos ou preferencias, pois as novas tecnologias já 
estão incorporadas no cotidiano dos trabalhadores que estudam. Li e 
Irby (2008, como citado em Criu & Ceobanu, 2013) eles já optaram 
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pelo online, em especial aqueles cuja atividade não permite um horário 
regular, e conciliar as responsabilidades de paternidade com os estudos.

A importância da prevenção
Os trabalhos de Vasconcellos (2013) assim como de Wilson et al. 

(2011) mostram que as consequências do absenteísmo, são recorrentes 
em diversos países e acarretam no aumento da delinquência e a ex-
clusão social. Essa afirmação também é constatada pelas pesquisas de 
Charmaraman e Hall (2011) e D. B. M. Silva (2016), esta última também 
sustentada por autores europeus, norte americanos e latino americanos. 

3.4 Uso da Tecnologia, Fatores Positivos 

Concordamos que implementação de uma solução com suporte das 
mídias, deve ter foco nas necessidades dos alunos, e assim entendem 
também os pesquisadores Tavangarian et. al. (2004). Defendem a mani-
pulação dos conteúdos na comunicação com o estudante, considerando-a 
como parte de um processo de aprendizagem. 

Convergem também Sanchez, Figueroa e Elias (2017) referenciando 
Applegate & Daly (2006), quando reforçam a proposta de cursos híbridos 
presenciais / a distância com a assistência em plataformas virtuais, e 
pessoal acadêmico acessível. Esta consideração se alinha com a afir-
mação de Dellors et al. (1998) sobre o uso das novas tecnologias e os 
aspectos positivos da educação tradicional.

Sanches (2017) nos motiva no uso das mídias assim também 
Bhardwaj e Goundar (2018) valorizando as plataformas virtuais, e que 
sejam de fácil acesso e rápida localização aos recursos de aprendizado. 
Relatam que quando verificados os benefícios, os alunos começaram 
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a usar intensamente esse recurso e a desejar apoio contínuo 24 horas, 
7 dias por semana. 

Considerações Finais

Acredita-se que o conteúdo ministrado em aula, sendo apropriado 
pelo aluno de modo online síncrono ou assíncrono pode minimizar os 
efeitos do absenteísmo e seus reflexos. Importa entender que as tec-
nologias estão acessíveis de forma colaborativa e aliadas às distintas 
modalidades de ensino e contemplam parte de um conjunto de ações 
que devem ser adotadas em benefício dos educadores e alunos.

Considera-se também que dentro deste contexto, o suporte constante 
do professor colabora para o aprendizado individual, minimizando o 
risco centrar o processo de ensino e aprendizagem somente nas mídias 
digitais. Não se deseja um ambiente virtual e uma evasão real como 
mais um problema a ser estudado, mas sim uma alternativa de manter 
o estudante nos ambientes de estudo, e motivados com perspectivas de 
empregabilidade e requalificação.

A remediação dos efeitos do absenteísmo encontra forte aliado 
no uso das tecnologias digitais, pois o ausente pode se apropriar dos 
conteúdos perdidos através de uma plataforma virtual ou outro meio 
de comunicação com grande aceitação por parte dos usuários, contudo 
mediada pelo professor. Apesar de não ser do escopo deste estudo, 
cabe a reflexão da possibilidade de reservar horas-aula para o suporte 
online ao aluno. 

A conscientização dos alunos que a educação é um projeto sem data 
para acabar, deve formar uma base em caráter preventivo para que o 
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absenteísmo não seja um risco na contramão das realizações pessoais 
e sociais.

Os documentos da UNESCO referenciados neste trabalho, reforçam 
o uso das tecnologias móveis, e destacam a importância de formas clás-
sicas de educação, e nesta recomendação entendemos que não dispensa 
a mediação do professor. Alinhados a esta afirmação, muitos dos autores 
pesquisados indicam o sistema hibrido, entendendo que este pode aliar 
o de melhor de cada modelo de ensino.

Proposição de uma Ação

As possibilidades de suporte ao aluno são sustentadas em especial 
por videoconferência, atividades online síncronas e assíncronas, sof-
twares, colaboração de longa distância, entre outros. A reunião dessas 
facilidades numa Ecologia de Mídias, passa pela proposta da criação 
de um meio de grande aceitação pelos envolvido, que propicie acesso 
atemporal onde os alunos tenham disponíveis os conteúdos das aulas 
conforme as programações do calendário letivo e Plano de Trabalho 
Docente - PTD, possibilitando:

a) Ausência programada: O conteúdo estando disponível anteci-
padamente numa plataforma digital, possibilita a apropriação 
deste que será apresentado em aula. Adicionalmente pode 
assistir a aula online e de validação a critério do professor.

b) Ausência não programada: O conteúdo estando disponí-
vel antecipadamente numa plataforma digital, possibilita a 
apropriação deste via acesso remoto. Adicionalmente pode 
assistir a aula online e de validação a critério do professor.

c) Ausentes por demais motivações também se beneficiarem 
do acesso e podem ter o mesmo tratamento. 
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d) Acesso a todos ao material disponibilizado pelo professor, 
formando uma base de consultas e de proximidade com o 
professor.

Pelos estudos até então apresentados, recomenda-se um meio de 
fácil acesso; usável por discentes e docentes de qualquer idade, comu-
nicação fácil entre alunos e professor e o compromisso por parte deste 
para retorno das dúvidas num prazo adequado e ajustado em comum 
acordo com os alunos. Normalmente os usuários de recursos online, 
desejam respostas rápidas aos seus questionamentos; desta forma suge-
rimos que o retorno a uma solicitação seja efetuado em até 24h. Seria 
uma atenção ao aluno, compatível com as ações que normalmente as 
empresas de atendimento tem com o público.

A implementação deste projeto poderia começar com uma única 
disciplina piloto, envolvendo professores da mesma disciplina e alu-
nos interessados em participar na formação de um grupo. A renovação 
periódica da base de dados, entrevistas frequentes com os usuários e a 
implementação das melhorias contínuas propiciarão o aperfeiçoamento 
da ferramenta, acarretando maior usabilidade pelos alunos e aumento 
do nível de satisfação. 

Uma única proposição não possibilita a remediação dos efeitos de 
tantas motivações para o absenteísmo, porém as iniciativas por parte 
do corpo docente conjugado com os discentes, aqueles que vivem as 
situações a serem remediadas, constituem um campo farto de experi-
mentos e iniciativas.
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que não dialogavam com suas vidas e motivações. Era normal que a 
escola desconhecesse sua atuação num grupo musical, as atividades 
com grafite, dentre as outras tantas. Seria de surpreender, para aquelas 
adolescentes, que a escola se interessasse por seus projetos de vida. 

2 Paisagens Contemporâneas na Educação em Artes

Neste trabalho, são discutidas estratégias de desenvolvimento de 
projetos educativos, voltados para o campo das artes, que dialoguem com 
ambientes intermidiáticos/multimídiáticos, fazendo uso de aplicativos 
e plataformas digitais diversas voltadas à pesquisa, compartilhamento 
e interatividade, tendo em vista referenciais da cultura juvenil, os con-
textos com os quais operam as e os estudantes que frequentam as aulas 
de arte “normais”, nas escolas de educação básica.

As mudanças culturais, os embates ideológicos, as dinâmicas da vida 
contemporânea requerem um redimensionamento dos modos de pensar 
a educação e a inserção das perspectivas artísticas, ampliando essas 
noções nos processos de produção, de apropriação dos fluxos imagéti-
cos e produção de conhecimento. A dispersão das atenções, recorrente 
nas salas de aula, frequentemente referida como indisciplina, falta de 
interesse, entre outras adjetivações, revela, dentre outros aspectos, o 
descompasso entre os modelos educativos no tocante à cultura juve-
nil. Metodologias datadas, apego a conteúdos disciplinares que nem 
sempre ressoam nas vivências pessoais, a atuação de muitos docentes 
referenciada na figura do velho mestre, estes são alguns dos elementos 
que ainda persistem nos contextos de educação formal, pouco dizendo 
sobre o cotidiano dos estudantes e, no mais das vezes, de professores 
e professoras. 
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Nesse contexto, as relações que estabelecemos com as tecnologias 
parecem prometer rotas de fuga das angústias do confinamento das 
paredes materiais tão definidas nas instituições educacionais (Sibilia, 
2012). Resta perguntar se jogariam com outras formas de confinamento, 
também fontes de angústia… Mas essa é, já, uma outra questão a ser 
levantada adiante.

Recentemente foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, 
(BNCC) (basenacionalcomum.mec.gov.br), estabelecendo o currículo 
mínimo da Educação Básica. A ênfase recai no ensino da Língua Por-
tuguesa e da Matemática. Nesse contexto, o Ensino Religioso voltou a 
figurar no currículo, como área de conhecimento, enquanto a área de 
Arte passou a integrar a área de Linguagens, como um componente a 
mais. Outros projetos de cunho artístico devem integrar o conjunto de 
disciplinas optativas. O acesso ao mundo das artes, já precário à maior 
parte da população, resulta ainda mais restrito. 

O ensino técnico ressurge como política pública de educação, quando 
o documento se baseia em habilidades e competências praticadas pelas 
e pelos estudantes, com o argumento de que o contato do sujeito com a 
arte não acontece de modo compartimentado. Assim sendo, prevalece a 
noção do ensino de arte polivalente, envolvendo, ao mesmo tempo, artes 
visuais, dança, música e teatro. Tal formulação é incompatível com o 
perfil dos cursos que atualmente promovem a formação de professores 
para essa área.

Ao mesmo tempo, a BNCC retoma a importância de se trabalhar 
o contexto histórico e cultural, a comunicação, criatividade, análises 
críticas, participação, ressaltando que não basta somente o acúmulo de 
informações é necessário enfatizar no desenvolvimento de competên-
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cias para aprender a aprender. Sobretudo, para  aprender a lidar com 
os fluxos cada vez mais intensos de informação. É neste aspecto que 
as questões relativas à cultura digital e a educação escolar ganham o 
primeiro plano nas discussões.  

Ao longo do documento bastante esquematizado, trata o ensino de 
arte mais técnico e limitado a desenvolver habilidades e competências, 
nenhuma metodologia é apontada e  a incoerência com os cursos de 
formação é alarmante, o ensino de arte corre o risco de ser aplicado de 
forma técnica, resumido a releituras, de nada acrescenta a professores 
com déficits de formação, contribuindo para um ensino monótono, 
técnico  e pouco crítico da arte. 

Somando-se a todas essas questões, é necessário ter-se em conta que, 
a despeito das discussões e pesquisas a respeito do papel que cumpre o 
campo das artes na formação das pessoas, sobretudo, na educação básica, 
nas instituições escolares e seus projetos pedagógicos, poucas mudanças 
substanciais ocorreram nas últimas décadas do ponto de vista da orga-
nização do trabalho pedagógico. As transformações mais importantes 
nesse sentido não têm origem em práticas pedagógicas propriamente 
ditas, mas exatamente nos desdobramentos vários da entrada inevitável 
e indelével das tecnologias de informação e comunicação na vida das 
pessoas e, por conseguinte, nos ambientes escolares. 

Tal fato tem afetado profundamente os modos de percepção espa-
ço-temporais nas relações entre as pessoas e seus contextos, o que se 
reflete nos modos de aprendizagem e compartilhamento de informações 
e experiências. Mais que isso, tem modificado motivações, alterando 
os focos de (a)tenção, como resultado do crescimento exponencial de 
fluxos imagéticos e sonoros, alterando as paisagens e os contextos de 
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atuação das pessoas. Para este texto, interessa-nos pensar a atuação de 
professores e estudantes, nessas paisagens, tendo em vista o campo das 
artes e dos fluxos de visualidades. 

3 Educação, Artes e a Cultura Digital

A esse respeito, os estudos da cultura visual abrem-se, desde a área 
das artes, particularmente das artes visuais, estendendo-se à possibi-
lidade de operar com demandas trazidas tanto por parte das políticas 
públicas, bem como pelas configurações de visões de mundo a partir 
dos complexos vetores que envolvem a cultura contemporânea. Isso 
inclui práticas culturais historicamente desconsideradas pelo mundo 
da arte, ainda que orientadas por sentidos estéticos. Inclui, também, 
todas as transformações nos modos de produção de informação, nas 
velocidades de compartilhamento, nas maneiras como os quotidianos 
se transformaram em decorrência da cultura digital (Martins, 2012).

Nessa direção, interessa discutir como as pessoas se relacionam e se 
apropriam dos fluxos imagéticos que ocupam, na forma de avalanche, 
todos os espaços do cotidiano, produzindo, elas também, suas próprias 
narrativas que passam a integrar esses fluxos. De que modo se relacio-
nam com os aparatos programados tanto para assegurar essa produção, 
quanto para sua veiculação, gerando expectativas, desejos, modos de 
ver e se posicionar no mundo?

Flusser (1985), no livro Filosofia da caixa preta, propõe uma dis-
cussão sobre a noção de pós-história, para problematizar o momento 
cultural, invadido de modo impetuoso pelas chamadas imagens técni-
cas, criadas por aparelhos, ou aparatos tecnológicos programados para 
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esse fim, ou seja, a criação de imagens codificadas. O autor nota que as 
imagens técnicas são pós-industriais e sucedem as imagens tradicionais 
produzidas por meio de desenhos e pinturas. Estas, sendo provenientes 
da pré-história, precedem os textos. Ao contextualizar os processos 
históricos de produção, Flusser caracteriza aparelhos como “produtos 
da técnica que, por sua vez, é texto científico aplicado. Imagens técni-
cas são, portanto, produtos indiretos de textos” (p. 10). Sendo então os 
aparelhos munidos em seu interior por uma complexidade jamais vista, 
se tornam caixa preta e as relações entre seres humanos e imagens se 
transformam nos modos de ver e produzir. 

As tecnologias veiculam, continuamente, imagens criadas em diferen-
tes contextos que se desdobram em múltiplos sentidos e interpretações. 
Pensar a educação em relação às tecnologias é também pensar por meio 
das possibilidades que os estudos da cultura visual nos possibilitam. 
Martins (2008) aponta para a importância de um olhar crítico em rela-
ção à manipulação crescente e inesgotável de imagens, que “possuem 
vida cultural e exercem poder psicológico e social sobre os indivídu-
os” (p. 34). A análise sobre a construção visual no ensino de arte em 
relação às mídias digitais está diretamente ligada à vida cultural que as 
imagens possuem diante do contexto em que são criadas, dessa forma, 
nos cabe pensar nesses processos para instigar a interpretação crítica 
dos estudantes acerca das visualidades que rondam o nosso cotidiano.

Afora perspectivas mais entusiasmadas, deslumbradas quantas vezes, 
ou apocalípticas, no tocante à educação, já não é possível desconsiderar 
a mudança irreversível das feições da cultura contemporânea e juvenil, 
considerando-se as ferramentas produzidas pelas tecnologias digitais no 
âmbito da comunicação e da informação. A rede mundial de computa-
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dores e as mídias digitais possibilitam diversos caminhos por meio dos 
quais é possível propiciar aprendizagens e mediações de conhecimento. 
Se há questões críticas a serem consideradas, é também de se admitir, e 
o estudo das culturas digitais demonstram isso, é largo o potencial dessas 
ferramentas como propiciadoras de uma educação mais ativa, capaz de 
motivar jovens inquietos, dispersos, com motivações difusas. É possível 
propor processos nos quais estudantes assumam protagonismos mais 
efetivos. O ensino de arte não se coloca fora desse processo, tendo em 
vista a formação de pessoas criativas, críticas e ativas na sociedade. 

Rocha (2011) destaca a imersão da sociedade contemporânea na 
cultura digital, com  os recursos tecnológicos afetando cada vez mais 
as pessoas. O interesse cultural pela tecnologia é crescente tanto na 
composição das experiências sociais, quanto na possibilidade de sua 
compreensão, desenvolvimento e inovação. Javier Rodrigo Montero 
(2015) reitera: as narrativas audiovisuais digitais têm grande potência 
pedagógica. O projeto Transdutores, de sua autoria, investiga iniciativas 
e práticas artísticas colaborativas, que integram intervenção política e 
educação, baseadas na ação de grupos interdisciplinares. Os cenários que 
Montero levanta contribuiu para pensar a dimensão e a complexidade 
das práticas pedagógicas nos cenários educativos contemporâneos. As 
noções de pedagogias em rede e pedagogia colaborativa abrem cami-
nhos para novos projetos e práticas pedagógicas, criando conexões em 
estratégias para a produção e o compartilhamento de conhecimentos.

As plataformas digitais podem dar acesso a um grande número de 
imagens, textos, vídeos, jogos, sons, animações, produções muita das 
vezes criadas por uma iniciativa coletiva, que divide experiências, se 
compartilham e são comentadas. O espaço digital abre outros espaços 
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para que além de receptores, os usuários possam interagir com a tela 
e também criar. A popularização dos dispositivos tecnológicos móveis 
(smartphones, tablets e notebooks) e o baixo custo, sobretudo dos 
smartphones, em relação aos computadores de mesa e câmeras profis-
sionais, apresentam possibilidades nessa interação e criação de modo 
mais acessível. Diferentemente dos complexos softwares de edição, os 
aplicativos móveis mediam uma conexão simples e intuitiva com seus 
usuários. Tendo como exemplo o PicsArt Photo Studio & Collage, um 
aplicativo para editar e compartilhar imagens, permitindo também a 
criação de desenhos e o uso da câmera para simular alguns efeitos de 
câmera profissional. Aplicativos como PicsArt podem ser usados como 
suporte para projetos que vão desde a criação e edição de imagens até 
a interação com produções visuais de pessoas por todo o mundo.

A análise de algumas dessas plataformas mostra uma multiplicidade 
de áreas voltadas para campos específicos e um rico repertório que podem 
ser usados como ferramentas de pesquisa em Arte, História, atualidades 
em geral. Esse é o caso, por exemplo, da plataforma Google arts&culture, 
que envolve imagens em altíssima qualidade e materiais relativos ao 
campo da História da Arte, matérias sobre exposições recentes, vídeos 
sobre arte contemporânea e artistas reconhecidos pelo sistema da arte. 
As imagens de obras expostas no site encontram-se em alta definição. 
Nesses casos, a tecnologia digital propicia uma experiência diferencia-
da em relação, até mesmo, à possibilidade de estarmos pessoalmente 
admirando a obra, pois não veríamos tantos detalhes. Nos livros didá-
ticos as imagens são pequenas, muitas vezes apresentam distorção na 
cor em razão do tipo de impressão, e são raramente abordadas em suas 
especificidades. As comunidades escolares, em sua maioria, não têm 
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contato com exposições e catálogos. Tendo em vista o que poderia ser 
pensado como um vácuo, ou uma lacuna de grandes extensões, e essa 
plataforma oferece possibilidades, incluindo a pesquisa, a leitura e o 
acesso dos trabalhos artísticos, em exposições recentes, acervos de 
museus, vídeos e projetos que circulam ao redor do planeta.

Ter acesso ao acervo digital do museu Van Gogh e, com um gesto 
de acionamento digital, ver um quadro digitalizado, podendo-se ampliar 
a ponto de ver pincelada por pincelada é uma experiência ampliada em 
relação à que ocorre, predominantemente, nas escolas hoje. Tal experiên-
cia ultrapassa as paredes dos museus, incluindo um número muito maior 
de pessoas e compartilhando pesquisas e produção de conhecimento. 

Na plataforma YouTube são disponibilizados conteúdos audiovisu-
ais de diversas categorias, de fácil acesso. Cada usuário publica seus 
vídeos e comenta as publicações de outros usuários. Configura-se, 
assim, mais que espaço de visibilização de conteúdos, plataforma de 
debate, de compartilhamento de saberes, traço que caracteriza o cam-
po de estudos da Cultura digital. Atualmente, estudantes dos diversos 
níveis buscam essas plataformas, em busca de aulas online, tutoriais, 
materiais audiovisuais sobre diversos tipos de conteúdos e manifes-
tações culturais. Práticas dessa dinâmica puderam ser observadas em 
entrevista com Gabriel Vilela (G. Vilela, comunicação pessoal, 2019)4, 
mentor do Coletivo de Mídia Independente Desneuralizador Brasil, que 
compartilha suas produções pela plataforma. Nos vídeos que produz, 
 

4. Entrevista concedida a Alice Fátima Martins e Lucas Liandro. Suporte digital 
MP3. Transcrição: Bárbara Oliveira; Matheus Martins. Projeto de Pesquisa O 
grupodidatismo de youtubers: em época de espetáculo do eu, cabem narrativas 
coletivas? UFG: Goiânia.
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traz a perspectiva dos movimentos sociais ativos no Estado de Goiás. 
Ele relata que aprendeu a editar seus vídeos com outros vídeos publi-
cados na própria plataforma. Como retorno, ele publica novos vídeos, 
de autoria do coletivo, na mesma plataforma. Essa troca gera interações 
e a divulgação/aceitação de seu trabalho. A respeito das plataformas 
digitais, ele observa que o seu trabalho só foi viabilizado por ter sido 
pensado a partir do funcionamento dessa plataforma. Tanto no sentido 
das aprendizagens que vêm sendo construídas, quanto das interlocuções 
viabilizadas com o público. Assim, o primeiro vídeo publicado pelo 
coletivo foi visto e comentado pelo público. Esse retorno motivou a 
publicação de outros vídeos, numa relação de retroalimentação contínua, 
numa rede colaborativa de informações. 

Contudo, é preciso não se perder de vista que, por mais carregadas 
e ricas em conteúdos que sejam essas plataformas, o acesso a elas pe-
las mídias digitais não prescindem de um trabalho efetivo de reflexão 
sobre as próprias plataformas e sobre as imagens por elas veiculadas. 
Só assim é possível construir aprendizagens significativas, ancoradas 
na experiência vivida pelos e pelas estudantes. 

Considerando-se a popularização dos aparatos e redes digitais de 
informação, bem como o interesse dos jovens por esses recursos, e pen-
sando nas práticas pedagógicas do ensino de arte, é necessário inovar 
constantemente dispondo de artifícios para desenvolvimento de novos 
projetos para a educação, a qual não deve compor de metodologias 
ultrapassadas de conteúdos resistentes à mudanças, e perguntar sobre 
estratégias que contribuam para estabelecer relações com projetos 
criativos e plataformas digitais.
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4 À Guisa de Conclusão

Se os aparatos tecnológicos digitais e seus fluxos de imagens e 
informações ocupam, hoje, todas as instâncias da vida, incluindo os 
ambientes educativos, de natureza formal e não formal, e se, por meio 
deles, é forjada a maior parte dos elementos constituidores da cultura 
juvenil, faz-se necessário que os projetos educativos tenham em conta 
tais implicações, e busquem incorporá-las a seus arcabouços tanto 
epistemológicos quanto estratégicos na organização do trabalho peda-
gógico. Para tanto, não é o caso proibir o uso de equipamentos em sala, 
como ocorre em várias unidades federativas brasileiras, cuja proibição 
é regida por lei. Ao contrário, é necessário trazer à pauta o uso dos 
equipamentos, para ampliar suas possibilidades, potencializando-as, 
de modo crítico, sensível, ativo. 

Mais que isso, ressalta o fato de que as gerações que frequentam 
as salas de aula, na educação básica, têm familiaridade com processos 
de aprendizagens a partir de softwares disponibilizados gratuitamente, 
que rapidamente aprendem a operar, para tratar imagens, editar vídeos, 
compartilhar toda sorte de informações. É nesse ambiente e contexto 
que o ensino de arte escolar pode ter ganhos significativos, ao incorporar 
tanto os recursos disponibilizados nas redes de computadores, quanto 
as ferramentas acessíveis por meio dos aparatos tecnológicos portados 
tanto por estudantes quanto docentes.

Sujeitos aprendentes: somos todos, num cenário de transformações 
contínuas e velozes. Que possamos aprender de modo colaborativo, parti-
lhando os saberes e os processos de criação, antes e além das plataformas 
digitais. E que elas possam ser ferramentas potentes nesse processo. 
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Para que as normalidades do ensino escolar e, nele, do ensino de 
arte, não sejam descoladas da vida de seus integrantes.
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Transmidiar Conteúdos no Cenário da Cultura 
Digital: Possibilidades de Construção de 
Conhecimento1

Daniella de Jesus Lima2

Andrea Cristina Versuti3

O ciberespaço emerge enquanto um conjunto de elementos nos quais 
a cultura digital se desenvolve. Entende-se ciberespaço como o local 
onde acontecem as ações dos sujeitos imersos na cultura digital. No 
ciberespaço os sujeitos, de forma participativa e em rede, leem, pro-
duzem, compartilham, comentam conteúdos de diversos seguimentos. 

Diante destas características, a produção cultural midiática e con-
temporânea faz uso de determinadas estratégias e, dentre elas, desta-
ca-se a narrativa transmídia. A narrativa transmídia caracteriza-se pela 
presença de um universo narrativo em diferentes mídias, no qual cada 
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mídia também pode ser consumida de forma individualizada, pois cada 
narrativa deve ter sentido independente. 

Dentro destes universos narrativos há um fenômeno cultural carac-
terizado pela produção de desdobramentos ou expansões de universos 
narrativos por fãs; a fanfic. Esta prática, inserida no contexto da cultura 
digital, constitui-se como uma potencialidade para a produção de con-
teúdos autorais em rede.

O presente texto é derivado de uma pesquisa doutoral em andamento. 
Desse modo, as discussões aqui apresentadas são baseadas em funda-
mentações teóricas acerca dos principais conceitos estudados e na tese 
proposta, a qual será, ainda, confirmada ou refutada ao final da pesquisa. 

Neste texto, têm-se como objetivos: conceituar narrativa transmídia, 
transmidiação e fanfics; refletir sobre a possibilidade de construção de 
conhecimento por meio da leitura crítica e escrita criativa presentes na 
prática de autores de fanfics. A metodologia deste estudo qualitativo foi 
proposta por meio da pesquisa exploratória bibliográfica, no intuito de 
discutir conceitos relacionados às temáticas.

É necessário discutir a relevância destes temas para os contextos 
educacionais, uma vez que nosso propósito é apresentar a relação entre 
a prática de leitura e produção de histórias ficcionais com a constru-
ção de conhecimento do sujeito envolvido nesse contexto. Para tanto, 
apresentamos conceitos pertinentes ao cenário da cultura fã, bem como 
aspectos relacionados à produção das narrativas. A reflexão final do 
texto refere-se à construção do conhecimento pelos autores de fanfics 
como uma prática autônoma.
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Transmidiação e Produção: a Participação dos Sujeitos na 

Construção de Narrativas Ficcionais

Os modos como os sujeitos exerciam a comunicação, antes do 
surgimento das tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC), eram considerados efetivos para o contexto social e cultural. 
Por meio de mudanças na sociedade, principalmente no que se refere 
aos meios de comunicação, esses modos mudaram e mudam, de forma 
contínua. Pensar em comunicar-se com uma pessoa geograficamente 
distante sem o uso de uma TDIC parece ser impossível na cultura que 
vivenciamos hoje.

À medida que o contexto social muda e as tecnologias tornam-se 
mais desenvolvidas, as características comunicacionais dos sujeitos 
transformam-se. Desse modo, a cultura é levada à mudança também, uma 
vez que essa representa os costumes, crenças, hábitos, entre outros, de 
determinado grupo/comunidade que vive, geralmente, em determinado 
espaço geográfico. Diante das mudanças nas formas que os sujeitos se 
mantém em comunicação, surgem ou ganham destaque fenômenos cul-
turais. Exemplo de fenômeno que ganhou destaque por meio da cultura 
permeada por TDIC é a fanfic, narrativa ficcional produzida por fãs de 
determinado produto(s) cultural(is).

As mudanças culturais estão diretamente ligadas com a forma que 
os sujeitos se comunicam em sociedade. Dessa maneira, entendemos, 
em consonância com o que apresenta Lévy (2010), que os dispositivos 
informacionais e comunicacionais são, também, responsáveis por essas 
mudanças culturais e essas são constantes. 
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Na cultura digital contemporânea os sujeitos interconectam-se ins-
tantaneamente por meio de dispositivos digitais. O local no qual essas 
interconexões acontecem é o ciberespaço, neste é possível os sujeitos 
comunicarem-se independente de fatores que poderiam atrapalhar a 
comunicação, utilizando, apenas, os dispositivos digitais e a internet 
para isso. De acordo com Lévy (2010, p. 17),

o ciberespaço [...] é o novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não 
apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também 
o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo.

Dessa forma, como ciberespaço, consideramos toda a estrutura 
na qual estão integrados instrumentos e dispositivos digitais utiliza-
dos para a comunicação, todos os conteúdos informacionais que nele 
estão inseridos e todos os sujeitos inseridos neste espaço, lendo e/ou 
produzindo conteúdos. É no ciberespaço que os sujeitos se apropriam 
e desenvolvem a cibercultura (LÉVY, 2010).

Em uma determinada cultura existem características específicas 
que se desenvolvem entre os sujeitos inseridos na sociedade em que 
tal cultura prevalece. Lévy (2010) defende que as técnicas produzidas 
dentro de uma cultura condicionam a sociedade. Ou seja, a inserção 
dos dispositivos digitais na comunicação condiciona toda a sociedade 
a aderir essa técnica/prática/característica comunicacional.

A cultura digital surge não só pelo desenvolvimento das TDIC, mas, 
também, pela necessidade de comunicação e conexão entre os sujeitos. 
É a partir dessas necessidades e, consequentemente, da produção de 
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técnicas/características que surgem e desenvolvem-se as TDIC, com 
novas formas de comunicação e a mudança cultural. Desse modo, 
destacamos que cultura digital integra o conjunto dessas técnicas, ca-
racterísticas, práticas, atitudes, modos de pensar que se desenvolvem 
no ciberespaço (Lévy, 2010).

Sendo assim, direcionamos nossa discussão para as fanfics, produções 
ficcionais de sujeitos fãs e, ainda, as elencamos como um fenômeno 
cultural que ganhou destaque com o advento das TDIC e da cultura 
digital. Entendemos a fanfic como uma narrativa transmídia construída 
por meio da transmidiação de sujeitos que leem e/ou assistem e não se 
satisfazem. Essa falta de satisfação pode estar relacionada a diversos 
fatores, dentre eles a não aceitação com os rumos que os autores e/ou 
produtores dão às histórias, às habilidades de leitura crítica e escrita 
criativa que possuem, a relação que envolve sentimento pelo produto.

De acordo com Fechine (2012), o conjunto de narrativas transmídia 
constrói um universo presente em diferentes mídias. Cada narrativa 
com suas particularidades, porém, complementando o entendimento do 
todo, ou seja, do universo, ficcional ou não. A partir das discussões de 
Gosciola, Versuti, Scolari, Fechine, Martins e Montanaro, entendemos 
narrativa transmídia como uma história que desdobra o enredo de de-
terminado universo, produto cultural, narrativa, entre outros, por meio 
da produção e disponibilização dessa em uma mídia.

A narrativa transmídia pode ser construída tanto pelos produtores do 
universo como pelos fãs. Quando produzida e ramificada por diferentes 
mídias pelos produtores, percebemos como uma estratégia de comuni-
cação que organiza conteúdos e plataformas para contar uma história 
(Gosciola & Versuti, 2012). Tal estratégia determina qual plataforma 
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será indicada para a história principal e quais outras serão utilizadas 
pelas histórias complementares.

Nesse processo, cada mídia contribui de maneira própria e específica 
para o desfecho, construindo uma experiência coordenada e unificada de 
entretenimento (Martins, 2009). Essas narrativas atravessam diferentes 
mídias a partir das quais é possível criar um universo ficcional expandido 
ao redor da obra. Tal travessia acontece por meio da possibilidade e 
concretização do desdobramento das histórias que compõem o universo.

Ressaltamos, ainda, que não é apenas o conteúdo que migra nesse 
processo. Mais do que o conteúdo, os sujeitos, por meio da transmi-
diação, migram de uma mídia para outra a fim de construir uma ex-
periência ampliada. Dessa maneira, enquanto estratégia, as narrativas 
transmídia pensadas pelos produtores dos universos devem explorar 
as potencialidades e os recursos de cada mídia para essa ampliação. 
Uma vez que, segundo Scolari (2013, p. 83), “cada meio ou plataforma 
de comunicação gera diferentes experiências – cognitivas, emotivas, 
físicas – de uso, cada meio tem sua especificidade”.

A narrativa transmídia, além da divisão de uma história e disponi-
bilização de suas partes em diferentes plataformas de mídia, pode ser 
construída a partir de uma história primária que deixa possibilidades 
de expansão no decorrer de sua narrativa. Dessa maneira, o próprio 
autor ou os leitores e consumidores podem expandir a história, crian-
do narrativas paralelas, à medida que essas expansões passam a ser 
disponibilizadas em diferentes mídias. A fim de reforçar a reflexão de 
que a estratégia utilizada para compor um universo transmídia deve ser 
pensada para que o sujeito construa sua experiência ampliada com os 
produtos, Montanaro (2016, pp. 30-31) afirma que
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a narrativa transmídia, portanto, não é simplesmente a criação de 
conteúdos que podem ser reproduzidos e consumidos em dispositi-
vos diferentes. A proposta é outra – e tão mais interessante quanto 
complexa -, de se estruturar dentro de uma franquia de mídia um 
mosaico de conteúdos independentes que se interconectam por um 
universo multifacetado, mais amplo e rico, cada qual funcionando 
como uma engrenagem individual que, se conectada às demais, esta-
belece uma forma mais profunda de se experimentar o mundo criado. 
É um formato muito mais complexo de se criar e de se administrar, 
e que pressupõe uma participação direta e proativa de seu público.

A partir do pensamento de Montanaro (2016), a ideia de que a 
narrativa transmídia não é simplesmente um amontoado de conteúdos 
compartilhados em diferentes mídias é reafirmada. Entendemos a nar-
rativa transmídia como uma história, com características estruturais 
de narrativa, que desdobra uma narrativa ou um universo narrativo. 
Por meio desse desdobramento, cada história disponibilizada em cada 
mídia trata de forma mais específica de determinado tema/assunto e/ou 
personagem do universo, sendo que cada uma dessas partes contribui 
para a formação do todo, no caso o universo narrativo.

A fim de ilustrar como acontece a expansão do universo para diferen-
tes mídias, Fechine (2012) cita o universo ficcional transmídia de Star 
Wars (Guerra nas Estrelas). As narrativas de Star Wars começaram a ser 
contadas nos filmes (cinema e TV) e daí em diante foi se ramificando 
para diversas outras mídias, como revistas de história em quadrinhos, 
desenhos animados, fanfics, entre outros.

 Desse modo, o público tem a possibilidade de acompanhar os 
desdobramentos de uma forma mais subjetiva, assim, torna-se partici-
pante ativo por meio dessas novas práticas de consumo. Essas práticas 
possibilitam que os sujeitos acessem os conteúdos do produto de forma 
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independente, aberta, livre (Fechine, 2012). O percurso da convergência 
entre as mídias de determinado universo transmídia é construído pelo 
próprio sujeito, dentre as possibilidades expandidas.  

Esse percurso que os sujeitos fazem de uma mídia a outra para ter 
acesso e desfrutar dos produtos pertencentes aos universos transmídia 
denominamos transmidiação. Além disso, a ação de produzir conteúdos 
baseados no universo, como no caso das fanfics, consideramos como 
ato de transmidiar do sujeito. 

Segundo Fechine (2012, p. 69), “o termo transmidiação designa, 
genericamente, um conjunto variado de estratégias de desenvolvimento e 
distribuição de conteúdos em múltiplas plataformas”. A autora denomina 
como transmidiação a distribuição dos conteúdos, porém, além disso, 
pensamos ser a transmidiação também ação dos sujeitos desfrutarem dos 
conteúdos de forma livre entre as diferentes possibilidades. Por meio 
de tal ação esses consomem os produtos de forma única e constroem 
seus próprios significados.

Nesse sentido, destacamos a transmidiação enquanto estratégia e/
ou ação de desdobrar conteúdos para outras mídias, a fim de discutir 
sobre as fanfics. Sendo assim, refletiremos acerca da transmidiação 
por parte dos fãs de universos ficcionais transmídia. Esse contexto foi 
favorecido com o surgimento e distribuição das TDIC, uma vez que 
por meio delas os sujeitos possuem mais possibilidades de leitura e 
produção de conteúdos de forma aberta. Diante disso, de acordo com 
Martins (2014, p. 15),

as redes de comunicação têm impulsionado significativo deslocamen-
to nos processos autorais de escrita, que adquirem nova dinâmica no 
meio eletrônico, apresentando-se cada vez mais como ação interativa 
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entre diferentes agentes criadores. Em inúmeros projetos editoriais 
na Internet, em diversos formatos, observa-se a existência de uma 
autoria constituída da soma de diversas contribuições, nomeadas ou 
anônimas, pela intervenção de múltiplos atores que atuam de forma 
distribuída em rede.

No cenário da cultura digital é inegável que a característica de autor 
está presente em todos os sujeitos imersos no ciberespaço. A todo ins-
tante lemos e produzimos conteúdos diversos, seja usando o celular, o 
computador, o tablet, estamos criando e recriando. Nesse contexto, de 
acordo com Shirky (2011), os sujeitos, principalmente os jovens, abrem 
mão do uso de mídias que pressupõem apenas o consumo.  

Assim, dentre os sujeitos com essas características há os ficwriters, 
autores de fanfics. Esses, que não se satisfazem com o conteúdo trans-
midiado pelos produtores dos universos transmídia, transmidiam desdo-
brando o universo com suas próprias histórias. E, de acordo com Shirky 
(2011, p. 72), “a sensação de ter feito algo sozinho e estar bem-feito 
frequentemente é melhor do que a sensação de que profissionais fizeram 
algo para mim e está perfeito”. Sendo assim, é relevante destacar que as 
possibilidades de o sujeito se tornar autor de conteúdos que têm leitores 
reais engaja-o, uma vez que possui relação com sensações.  

A fim de aprofundar a conceituação da fanfic, reafirmamos que 
essa, de acordo com Neves (2014), é história alternativa, escrita em 
prosa por fãs de determinado universo narrativo, personagem, banda, 
novela, romance ou, até mesmo, de um fandom4. Na produção dessa 
história/estória o(s) autor(es) pode(m) recriar o enredo da forma como 

4. Grupo de fãs de um universo narrativo que se juntam para discutir acerca do 
produto cultural do qual possuem interesse.
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a imaginação dele permitir, mudando história de vida de personagem, 
criando novos enredos para esse, dando vida ao personagem além do 
que é contado na história original, são alguns exemplos do que os fãs/
ficwriters desenvolvem em suas produções.

Sobre isso, apresentamos, segundo Jenkins (2015), dez estratégias 
que os fãs/ficwriters utilizam para interpretar, apropriar e reconstruir 
as narrativas, ou seja, para produzir suas fics.  De acordo com o autor, 
essas estratégicas foram identificadas por meio de abordagem com os 
próprios sujeitos fãs. As estratégias são as seguintes: “recontextualização, 
dilatação da linha temporal do seriado, refocalização, realinhamento 
moral, variação de gênero, cross overs, deslocamento de personagem, 
personalização, reforço emocional e erotização” (Jenkins, 2015, p. 169). 
A seguir seguem descritas, de acordo com o autor, as principais carac-
terísticas de cada uma das estratégias.

Por meio da recontextualização os fãs/ficwriters escrevem narrati-
vas a fim de preencher vácuos deixados pelo enredo elaborado pelos 
produtores. É comum, por meio desta estratégia, serem explorados 
alguns personagens de forma mais específica, a fim de explicar seus 
comportamentos no enredo “original”. Muitas vezes, essas “explica-
ções” criadas pelos fãs/ficwriters, concretizadas nas fanfics, partem de 
discussões destes nos fandoms sobre as lacunas deixadas no produto a 
ser desdobrado.

A dilatação da linha temporal é uma estratégia por meio da qual os 
fãs/ficwriters utilizam para expandir, em relação ao tempo histórico, 
acontecimentos do enredo. Ocorre de alguns personagens surgirem no 
universo narrativo sem explicações sobre seus antecedentes e/ou não 
são contados os seus futuros. Diante disso, bem como da criatividade 
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e imaginação dos fãs, fanfics são criadas a fim de expandir o universo 
por meio da abordagem do que antecede e/ou do que apresenta o futuro 
de personagens.

É comum que nas fanfics sejam exploradas estórias de personagens 
principais dos universos narrativos. Porém, a partir da refocalização os 
autores de fics dão vida a personagens que não são bem exploradas no 
enredo, ou seja, personagens secundárias. Nas ficções de fãs construí-
das a partir da refocalização, personagens que não têm visibilidade na 
história “original” passam a ser protagonistas. Ao usar esta estratégia, 
os ficwriters podem explorar o perfil psicológico da personagem e/ou 
apresentam seus potenciais, dentre outras possibilidades.

O realinhamento moral, enquanto estratégia utilizada pelos ficwri-
ters em suas produções, apresenta semelhanças com a refocalização. 
Por meio deste realinhamento, os fãs recriam narrativas nas quais os 
vilões do enredo “original” são os protagonistas. São diversas as formas 
desses autores utilizarem o realinhamento moral, mas, geralmente, os 
ficwriters tornam o vilão protagonista e contam a estória da perspectiva 
dessa personagem. 

Outro modo dos fãs/ficwriters demonstrarem amor e/ou resistência 
pelo produto cultural ou universo do qual derivam suas produções é 
por meio da variação de gênero. Por meio dessa, os sujeitos recriam 
narrativas em gêneros diferentes do qual está a narrativa “original”, ou 
seja, gêneros alternativos. Por exemplo, fãs de um seriado desdobram o 
enredo desse por meio de outros gêneros como o romântico, dramático, 
suspense, erótico, entre outros.

Fazer uso de cross over no contexto da produção ficcional é mesclar 
personagens, espaços e/ou tempos históricos. Fanfics cross overs extra-
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polam as margens do universo narrativo e entra em outro universo. É 
comum, por meio desta estratégia, os ficwriters sugerirem a atuação de 
determinado personagem em espaços/ambientes com grande distinção 
entre um e outro, assim como sugerirem a interação entre personagens 
de enredos distintos.

Outra alternativa da qual os fãs/ficwriters fazem uso na produção de 
suas narrativas é por meio do deslocamento de personagem. A partir desta 
estratégia, personagens são retiradas de sua situação original e passa a ter 
nomes e identidades alternativas, de acordo com a criatividade do autor 
da fanfic. O deslocamento de personagem assemelha-se ao cross over 
no que tange a mudança de espaço para com as personagens. Porém há 
uma diferença, pois no deslocamento a personagem recebe outro nome 
e outras características identitárias, o que não acontece no cross over. 

A personalização é a estratégia pela qual os fãs/ficwriters inserem-se, 
por meio de fatos e/ou experiências, no mundo ficcional. É o modo que 
os sujeitos encontram para excluir a divisão entre suas experiências 
pessoais e a ficção. Na prática, é comum encontrar produções de fã nas 
quais ele é uma das personagens e relaciona-se com os personagens do 
universo ou, ainda, ele cria uma personagem com suas características, 
histórico, experiências, perfil psicológico e social.

O perfil psicológico das personagens é um dos fatores que os fãs dão 
grande importância em suas discussões com outros fãs, bem como em 
suas produções narrativas. Por isso há uma estratégia pela qual esses 
sujeitos enfatizam, em suas fanfics, momentos nos quais são destaca-
das emoções, sentimentos, frustrações das personagens, esta estratégia 
denominamos reforço emocional. Os fãs/ficwriters instigam-se com 
enredos nos quais há a exposição de relacionamentos, momentos de 
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êxtase, conflitos de personalidade e, ao instigarem-se, engajam-se e 
apropriam-se na criação, recriação de narrativas que exploram esses 
elementos psicológicos.

A última das dez estratégias utilizadas pelos fãs, segundo Jenkins 
(2015), na produção das fanfics, é a erotização. Por meio dessa os 
ficwriters, livres da censura, exploram o erotismo na vida das persona-
gens. As fanfics produzidas a partir da erotização ganha tensão erótica. 
Ressaltamos que é comum a presença de estórias lúdicas no que se 
trada de sexualidade nas fanfics, pois de acordo com Jenkins (2015, p. 
181), “os escritores constantemente buscam maneiras de criar histórias 
baseadas em casais improváveis”. É comum os sujeitos, ao utilizarem 
da erotização como estratégia em sua produção, soltarem a imaginação 
e abusarem da criatividade e do erotismo.

Após elucidar algumas estratégias que os autores de fanfics utilizam 
em suas produções, retomamos a ideia de que os sujeitos imersos na 
cultura digital buscam algo além do comportamento de espectador e 
posicionam-se, também, como autores. Esses sujeitos, por meio de uma 
ou mais abordagens apresentadas por Jenkins (2015), leem os conteú-
dos dos universos dos quais são fãs de forma crítica e produzem suas 
próprias histórias/estórias de forma criativa.   

A fim de reforçar a ideia proposta, Araújo e Grijó (2016, p. 3) afir-
mam que “esse prosumer no contexto de produção de fanfictions é de-
nominado de ficwriters: são sujeitos comunicantes em quem os papeis 
de autor e leitor/ouvinte/espectador assumem posições híbridas. Além 
disso, na sua essência, os ficwriters não buscam ganho financeiro com 
suas produções, [...]”. Os ficwriters, que surgem no contexto da cultura 
fã, são os próprios leitores e autores de fanfics imersos nessa realidade.
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Em relação ao contexto da cultura digital e de acordo com Zacharias 
(2016, p. 17), “esta realidade, já tão presente no universo social, traz 
para a educação uma importante responsabilidade na formação de 
leitores. Não parece ser suficiente desenvolver uma pedagogia restrita 
ao letramento das mídias impressas”. É necessário que os sujeitos 
imersos nesse cenário tenham pleno entendimento de como ser cida-
dão e construir conhecimento no ciberespaço, assim como em outros 
espaços sociais.

Dessa maneira, apresentamos a ideia de autonomia para a constru-
ção de conhecimento apresentada por Freire (2011), considerada como 
o amadurecimento do ser para si. Entendemos que é por meio de um 
processo moldado por experiências em que o sujeito se torna autôno-
mo. Nesse sentido, a construção de conhecimento deve estar atrelada à 
“Pedagogia da Autonomia”, por meio de experiências que estimulam a 
decisão e a responsabilidade do sujeito, engajando-o, dessa forma, em 
experiências de liberdade. Esse pensamento dialoga, de forma direta, 
com o contexto no qual os autores de fanfics atuam.

Afirmamos que os sujeitos imersos no contexto da cultura digital, 
com possibilidades de atuarem como leitores e autores simultaneamente, 
que usam estratégias para a produção de seus textos autorais, praticam 
a leitura crítica e a escrita criativa. De acordo com Freire (2011), a 
construção de conhecimento acontece por meio da autonomia, ou seja, 
o sujeito aprende quando é levado a experiências que estimulam a sua 
tomada de decisão de forma independente. Este processo dialógico de 
conceber o conhecimento está presente na prática de leitura e produção 
de narrativas ficcionais por fãs de universos narrativos.
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Considerações

A prática de construção de conhecimento de forma participativa 
cresce entre os sujeitos diante desse novo cenário da comunicação. 
Acreditamos que assim deve acontecer, também, no cenário educacional, 
uma vez que o processo de construção do conhecimento nesses moldes 
discutidos incorpora-os como partícipes.

A educação na cultura digital carece de professores conscientizados 
de que são mediadores da aprendizagem, deixando o aluno autônomo 
para buscar e construir seu conhecimento na diversidade de meios dis-
poníveis, sejam eles digitais ou não. O contexto de leitura e produção 
de fanfics presente nas comunidades de fãs é relevante de ser refletido 
pelas práticas educativas, uma vez que esse trabalha as habilidades de 
leitura e escrita, principalmente, da forma como Freire (2011) apresenta 
que seja a construção de conhecimento autônoma.

Evidenciamos a potencialidade presente na prática de leitura e de 
produção dos fãs por meio das fanfics. Os sujeitos leem e produzem 
conteúdos sobre os quais eles possuem críticas, tornam-se autores por 
meio de produções estratégicas, tem contato com diferentes temáticas, 
a depender do universo ao qual sua fanfic baseia-se e de qual direcio-
namento temático o próprio autor dará à narrativa.
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Ensino de Cinema no Contexto das Artes:  
O Caso MAWM

Renato Cirino1

A Vida Imita a Arte ou a Arte Imita a Vida

O projeto MAWM nasce da experiência de sala de aula durante o 
estágio do curso de Licenciatura em Artes Visuais no Colégio Estadu-
al da Polícia Militar de Goiás – Waldemar Mundim, em Goiânia, no 
segundo semestre de 2017. Ao considerar o currículo escolar para o 
Ensino Médio, sugeri ao professor tutor que ensinássemos realização 
cinema no contexto da disciplina de Artes Visuais. 

Havia dois interesses em jogo nesse momento. O primeiro, era sub-
verter a lógica de que o cinema serve somente ao posto de suporte pe-
dagógico para as disciplinas tradicionais, como pontua Martins (2017). 
O segundo, é que o cinema é tão autônomo quanto qualquer disciplina do 
currículo tradicional, principalmente as disciplinas na área de artes (dança, 
teatro, música etc). Pelo cinema, era possível compreender elementos 
necessários às demais matérias da escola como por exemplo, raciocínio 
lógico, estruturação do pensamento e desenvolvimento da escrita.

1. Mestre em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás
 Doutorando em Arte e Cultura Visual e Técnico em Audiovisual da Universidade 

Federal de Goiás
 E-mail: renatocirino@gmail.com
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Tanto o professor tutor quanto a gestão da escola manifestaram 
o interesse na execução do projeto e me permitiram iniciá-lo. Para 
selecionar o público-alvo da disciplina de realização cinematográfica, 
disfarçada de Artes Visuais, consideramos o currículo escolar e a idade 
dos estudantes. Como era um projeto novo na escola, permitiram que 
fosse selecionado apenas um dos três anos do Ensino Médio. 

A orientação curricular das turmas de 1º ano estava fechada. As 
turmas de 3º estavam dedicadas para conteúdos voltados para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], 2017). Assim, as turmas 
2º ano do Ensino Médio foram escolhidas como teste nessa primeira 
iniciativa. Ao total eram sete turmas com aproximadamente 30 a 35 
alunos por sala.

O tempo disponível para ministrar a disciplina consistiu em 12 
aulas, o que correspondeu a uma aula por semana (para cada turma). 
O cronograma foi dividido da seguinte forma:  exposição/discussão 
técnica (4 aulas); criação dos grupos de realização (1 aula); criação e 
escolha das narrativas (1 aula); desenvolvimento do roteiro literário 
(2 aulas); realização cinematográfica (3 aulas); realização da MAWM 
(2017) (1 aula);

Uma conversa inicial com os estudantes revelou-me que, a grande 
maioria, já sabiam operar equipamentos com ferramentas audiovisuais. 
Os mais acessíveis eram os celulares/smartphones com programas para 
edição de vídeo, câmeras filmadoras e microfones acoplados ao aparato. 
Alguns estudantes possuíam habilidades mais aprimoradas incluindo 
edição de vídeo em notebooks ou computadores desktops. Esses últimos 
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se denominavam YouTubers2 e possuíam canais exclusivos para trans-
missão de áudio e vídeo no site YouTube (https://www.youtube.com/). 

Sendo assim, escolhi direcionar a maior parte da exposição teórica 
da disciplina para a área de roteiro, já que a técnica estava adiantada. 
Para isso, era necessário que eles conseguissem identificar que suas 
narrativas cotidianas eram ricas em experiências. Que era possível re-
tirar elementos de suas vivências para realizar suas narrativas fílmicas. 
Entretanto, essa intenção se tornou a primeira dificuldade em relação 
aos estudantes. Eles não conseguiam perceber que há elementos sufi-
cientes para a realização de um filme baseado em suas vidas. Além do 
preconceito em relação aos filmes brasileiros. “Filmes brasileiros são 
ruins”, afirmavam categoricamente3.

Para resolver o problema e mostrar a eles que não há fonte mais 
rica que a própria vida para inspirar a criação de filmes de ficção, eu 
compartilhei duas histórias pessoais em sala de aula. Uma sobre o meu 
primeiro beijo e a outra sobre um acidente em uma ocasião de desobe-
diência aos pais.  Para visualização da aula expositiva, relato parte da 
história sobre o beijo:

Eu fui uma criança muito tímida. Aos doze anos de idade eu não 
conseguia olhar nos olhos das pessoas com vergonha de encará-las, 
então, quando andava pela rua, olhava sempre para o chão. Um certo 
dia, ao chegar de viagem ao prédio onde morava com a minha mãe, 

2. YouTuber é o termo que se usa para o usuário da rede de distribuição de conteúdo 
audiovisual do portal de vídeos YouTube. Esses usuários são caracterizados por 
manter uma constante periodicidade na disponibilização de conteúdo exclusivo 
realizado por eles. 

3. Essa é uma questão a ser trabalhada em outro texto. Muitos dos estudantes 
preferiam os filmes estrangeiros por acharem ter uma “qualidade” superior aos 
filmes brasileiros. De forma especulativa, os estudantes não percebiam que muitos 
enredos de filmes brasileiros estavam diretamente conectados às suas vidas. 
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uma menina linda, nova moradora do condomínio, fitou os olhos 
em mim:

- Quero beijar na boca desse menino (disse enfaticamente a 
menina)!

Eu fiquei apavorado! É praticamente uma sentença de morte para 
uma pessoa tímida ser intimada dessa forma. Eu enrolei o máximo 
que pude até começarem a surgir os boatos entre meus amigos de 
que eu não sabia beijar. PRONTO! Outra afronta! É claro que eu 
não assumiria nunca que eu era boca virgem (bv na abreviação dos 
adolescentes para quem nunca beijou). E para provar que eu sabia 
sim beijar, comecei a praticar em laranjas, em espelhos, com o meu 
próprio braço e até em uma porta de vidro para que meus amigos 
pudessem ver do outro lado o movimento da boca.

Um certo dia, Letícia, a menina linda que queria me beijar, enviou 
uma intermediária (mais velha que a gente) para me convencer (ou 
seja, ela queria muito ficar comigo). A mediadora me encurralou 
na escada do meu bloco:

- Escuta aqui, Renato! A Letícia quer muito ficar com você! Por 
que você não a beija?
- A Juliana (a mediadora), sabe o que é (gaguejando), eu pensei 
bastante sobre o assunto. Eu cheguei a conclusão que esse negócio 
de beijar na boca pode atrapalhar os meus estudos! (que jogada 
de mestre a minha, pensei! Agora ninguém mais iria questionar 
o fato de não ter coragem de beijá-la)
- Para com isso, Renato (respondeu Juliana)! Essa coisa de atra-
palhar os estudos só serve para os adultos! Isso não acontece 
com criança!

Me despedi de Juliana, que incrédula foi direto para a casa de Letícia 
a fim de relatar a minha resposta. As duas conversaram e rapida-
mente Letícia correu ao meu encontro. Novamente encurralado ela 
me faz uma proposta:

 - Renato, escute aqui! Eu quero muito ficar com você, então eu 
pensei em uma coisa para facilitar. Eu posso ficar com o Murilo 
e depois eu fico com você! O que você acha?



755

“Nossa! Que absurdo uma proposta dessas”, as pessoas poderiam 
pensar! Contudo, as mulheres estão anos luz à frente dos homens. 
Essa, na verdade, foi uma jogada genial de Letícia, explico. Na 
minha infância, os meninos tinham uma mania de só fazer alguma 
coisa se o outro amigo fizesse. - Vamos roubar manga? - Eu só vou 
se você for! - Vamos pular no rio? Eu só pulo se você pular! E assim 
para todas as questões que pudessem significar um desafio em nossa 
vida. Basicamente, ao convidar o Murilo para se juntar ao momento, 
ela diminuiu a pressão da timidez que eu sentia em estar sozinho.
 
Diante daquela proposta acabaram-se todas as minhas argumentações. 
Eu não sabia o que dizer e a minha verdade sobre saber beijar estava 
desaparecendo em alta velocidade. A minha virilidade e masculi-
nidade (por mais que eu não soubesse o que fosse masculinidade) 
estavam em jogo. Foi aí que respirei profundamente e disse: - Então 
tá! Desse jeito tá bom! Combinamos a data e ambos retornamos 
para nossas residências.
 
Eu não faltei ao compromisso. Todos os meus amigos estavam pre-
sentes, incluindo o Murilo que também estava ansioso. Para uma festa 
de aniversário só faltavam os docinhos, salgadinhos e refrigerante. 
Uma roda de aproximadamente 15 meninos se formou ao redor da 
gente. Letícia se aproximou e em bom tom fez uma exigência:
 
- Eu vou te beijar primeiro e depois beijo o Murilo! (eu ainda 
não havia percebido o quão astuta Letícia foi)

Não pude recusar. Seria a minha pena de morte se eu não encarasse 
o momento. Eu simplesmente balancei a cabeça afirmando que 
estava tudo bem, quando na verdade eu estava morrendo de medo. 
Disfarcei o suor escorrendo pela testa. Eu retirei do rosto os óculos 
de lentes grossas. Entreguei ao meu amigo, pois não sabia se eles 
iriam se quebrar quando nos beijássemos. Na verdade, eu não sabia 
o que iria acontecer. Eu olhei em volta e os meninos balançavam os 
braços como se estivessem em um ringue de luta. Andei em passos 
pequeninos em direção à Letícia.
Eu não percebi quando Letícia me deu o abraço da jiboia! Ela me 
envolveu em seus braços e me deu um beijo certeiro! 

- Meu deus do céu! Que coisa maravilhosa (pensei)! 
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Um calor subiu de baixo para cima. Eu não sabia se respirava ou não 
respirava! As pernas ficaram moles e eu não sabia o que fazer com os 
braços! Foram três minutos de primeiro beijo! TRÊS MINUTOS! A 
minha mente se afastou do barulho e da algazarra que nos cercava. 
Lentamente nos afastamos e ainda arfante, perguntei ingenuamente:

- Você vai beijar o Murilo agora?
- Não! Vou te beijar de novo! (me envolveu mais uma vez em 
seus braços)

Letícia foi o primeiro amor da minha vida nos auge de meus doze 
anos! Dizem que Murilo até hoje espera pela oportunidade de ser 
beijado por aquela menina linda de cabelos amarelos.

Ao final da exposição dessa história, eu sempre indagava os estu-
dantes: “quem nunca aqui viveu uma história de amor? Quem nunca 
se apaixonou? Quem nunca sofreu? Talvez vocês não saibam o que é 
isso, pois espero que nesta sala ninguém tenha beijado ainda!”. O amor, 
a paixão e o beijo são elementos dos quais a maioria dos estudantes 
vivenciaram de formas singulares. 

No filme Adaptação (Jonze, 2003), o personagem Charlie Kaufman, 
um roteirista de cinema com bloqueio criativo, durante uma palestra 
sobre como escrever roteiro para cinema pergunta ao palestrante:

E se um escritor tentar criar uma história onde não acontece muita 
coisa, onde as pessoas não mudam e não tenham epifanias? Eles
lutam, se frustram e nada se resolve. Assim como no mundo real… 
(Kaufman & Kaufman, 2000, p. 88)4 

4. Tradução livre do roteiro.
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O personagem Robert Mckee, especialista em escrita de roteiros 
para cinema e que na verdade é uma pessoa real, assim como Kaufman, 
responde enfático:

… O mundo real? A merda do mundo real? Primeiro, se você es-
crever um roteiro sem conflitos ou crise, você matará seu público 
de tédio. Segundo: nada acontece no mundo? Você ficou louco? 
As pessoas são assassinadas todos os dias! Há genocídios, guerras 
e corrupção! Todo santo dia, alguém no mundo sacrifica sua vida 
para salvar a vida de outra pessoa! Todo santo dia alguém toma uma 
decisão consciente de destruir outra pessoa! As pessoas encontram 
o amor e o perdem, pelo o amor de Deus! Uma criança observa sua 
mãe ser espancada até a morte nos degraus de uma igreja! Alguém 
passa fome! Outro trai seu melhor amigo por uma mulher! Se você 
não consegue ver essas coisas na vida, então, meu amigo, você não 
sabe nada sobre ela! Então por que eu perderia duas horas preciosas 
da minha vida para assistir ao seu filme? Não vejo utilidade nisso! 
Não vejo a menor utilidade nisso! (2000, p. 89)

A intenção era fortalecer o viés que a vida é o ponto principal dos 
enredos cinematográficos. Para fechar o raciocínio, eu exibia ao fim das 
aulas o filme Fakeomb (Santos, 2004) realizado com parcos recursos 
técnicos e financeiros. A narrativa foi protagonizada por mim como exer-
cício da disciplina de Produção Audiovisual do curso de Comunicação 
Social da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB) 
da Universidade Federal de Goiás (UFG). O filme (Figura 1) relata o 
cotidiano de um estudante em uma faculdade pública dos “sonhos”.
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Figura 1. cena do filme Fakeomb em que o protagonista narra sobre os benefícios de 
uma universidade pública. Captura de tela (Santos, 2004)

Ao apresentar uma narrativa cinematográfica possibilitada por uma 
experiência pessoal e tão próxima de suas realidades, os estudantes con-
seguiam conceber a possibilidade em materializar na condição fílmica 
as narrativas de seus respectivos cotidianos. A partir dessa condição, 
o conteúdo das aulas foi direcionado para as questões conceituais e 
técnicas do roteiro cinematográfico.

Figura 2. Estabelecimento de conceitos e técnicas para a escrita de roteiros 
cinematográficos durante uma aula expositiva no projeto MAWM
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O primeiro passo foi identificar gêneros cinematográficos (Figura 2) 
e buscar referências de filmes assistidos por eles. Essas referências ser-
viram como gatilho para elaborar possíveis ideias a serem trabalhadas. 
Uma vez escolhidas, explicitamos as formas de transformar essas ideias 
e experiências em tema, storyline, sinopse e no roteiro propriamente 
dito. Iniciamos as divisões de grupo de trabalho e criamos as regras 
(Figura 3) para o exercício de realização cinematográfica.

Figura 3. Divisão textual do roteiro literário e condições dos grupos para o trabalho 
coletivo.

A etapa final desenvolvida com as turmas consistiu na modelação 
de ideias abstratas em texto e consequentemente em imagem, um tex-
to-imagem. Para trazer exemplos que pudessem fazer com que eles 
visualizassem essa relação e criar coerência tanto em texto quanto em 
imagem, eu usei a estratégia do Sistema CDS discutido pelo professor 
José Ribeiro (Cirino, 2017) no contexto de narrativas cinematográficas. 

O sistema consiste na sistematização de três ações voltadas para a 
criação de atos, planos e discursos. A sigla CDS é oriunda das articulações 
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entre Contextualizar, Descrever e Sublinhar e pode ser utilizada para a 
criação de texto, som e imagem. Eu usei metáforas e exemplos do dia-a-
-dia para que os estudantes pudessem compreender e aplicar o conceito. 

A ação de contextualizar é explicada a partir do interesse em localizar 
o espectador e indicar onde se passa a história e quem está envolvido 
nela. Assim, apresentamos os cenários e personagens e indicamos o 
que pode acontecer na história. Inicialmente pode ser concebida por 
imagens de planos abertos/gerais.

A ação de descrever é o elemento do sistema CDS que conecta a 
contextualização com os momentos sublinhados. A partir de planos 
médios, ou seja, mais fechados que os planos de contextualização, 
pode ser usada para indicar elementos essenciais para a compreensão 
de eventos focais e explicar determinadas ações e/ou comportamentos. 
Essas explicações geralmente conectam os trechos da história. 

A ação de sublinhar é usada para detalhar e realçar elementos da 
narrativa. Ela pode resolver questões que surjam durante a contextu-
alização e descrição. A ênfase em determinados contextos é também 
uma forma de sustentar e indicar quais são os discursos presentes na 
narrativa. Os planos relacionados à ação de sublinhar são os planos 
detalhados ou fechados.

O uso do sistema CDS para articular a criatividade e imaginação 
na criação de roteiros bem como estruturá-los de forma que consigam 
traduzir o pensamento em texto-imagem proporcionou o desenvolvi-
mento de 19 roteiros entre ficção e animação. Em sua grande maioria 
os roteiros não passaram de uma página, entretanto, todos trouxeram 
as características básicas para coesão e coerência de uma narrativa. 
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O roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho (Figura 4), ganhador do 
prêmio de segundo lugar na I MAWM, é o resultado do uso do sistema 
CDS. Os planos do filme se alternam entre localizar o espectador do 
local onde a ação acontece (na escola, na porta e no parque) e quem 
está nela (alunos da escola) para descrever situações que conectam os 
planos (diálogo dos personagens) e finaliza em sublinhar os elementos 
prioritários na narrativa (óculos moderno, detalhes dos personagens 
como o Lobo Mau e a Vovozinha).

Figura 4. Roteiro do filme Chapeuzinho Vermelho participante e vencedor do 2º lugar 
de melhor filme na I Mostra Audiovisual do CPMG Waldemar Mundim

A partir dos roteiros, os filmes foram executados e organizados na 
terceira e última etapa do projeto MAWM. A etapa consistiu na exibição 
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e avaliação dos filmes no bojo da realização cinematográfica escolar 
e que atendessem aos critérios de criatividade, relevância e coerência.

Uma Câmera na Mawm e um Projeto Audiovisual na Escola

Figura 5. Cartaz da I Mostra Audiovisual do CEPMG Waldemar Mundim. (Ana 
Azevedo, ilustradora)

A Mostra Audiovisual do CEPMG Waldemar Mundim (MAWM) 
(Figura 5) consistiu na exibição de filmes curtas-metragens realizados 
por estudantes como atividade final no contexto da disciplina de Artes 
Visuais do Ensino Médio. A premissa principal da MAWM foi materia-
lizar e compartilhar histórias de vida, os olhares plurais e diversificados, 
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de dentro e para fora da escola, potencializadas por meio de narrativas 
(Aristóteles, 2015) cinematográficas.

Destarte, o projeto priorizou a utilização do cinema enquanto método 
para potencializar a condição do estudante enquanto agente capaz de 
promover e realizar ações em qualquer âmbito. Os objetivos secundá-
rios consistiram em possibilitar um espaço de compartilhamento de 
narrativas cotidianas entre os estudantes; exercitar a prática de escrita 
voltada para a criação de roteiros (e contribuir com a produção de tex-
to para outras disciplinas); capacitar os estudantes para o processo de 
realização cinematográfica; e por fim, promover a interação da escola 
com a comunidade.

Entretanto, falar sobre um projeto que utiliza o cinema enquanto 
vetor de transformação em uma comunidade escolar requer atenção 
para dois elementos, a saber: o ambiente e o currículo.

O currículo escolar de Goiás para o Ensino Médio (Secretaria de 
Estado da Educação de Goiás, 2017) orienta o professor no desenvolvi-
mento de atividades que permitam a autonomia dos estudantes. O projeto 
é baseado na premissa de que o cinema possui todas os requisitos, além 
de ser um viés legítimo, para a estruturação de vivências individuais e 
grupais no âmbito da escola. 

Os métodos que constituem o processo de realização cinemato-
gráfica, a saber, pré-produção, produção e pós-produção, auxiliam os 
estudantes a trabalharem de forma colaborativa ao mesmo tempo em 
que possam compreender o papel de suas respectivas individualidades 
na experiência cinematográfica. 

Neste contexto, o exercício de materializar narrativas singulares e 
coletivas na condição de realização cinematográfica, auxilia os estu-
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dantes em todos os processos que envolvam organização, disciplina, 
colaboração, coletividade e criatividade. Tais elementos são fundamentais 
para o desenvolvimento das atividades escolares, independentemente 
das disciplinas cursadas na escola.

Este projeto possui uma característica quanti-qualitativa, pois 
avalia não somente questões quantitativas, como quantidade de traba-
lhos e tempo dedicado, mas avalia questões qualitativas relacionadas 
à dedicação, comportamento individual e de grupo e capacidade de 
realização.

Assim, utilizamos o contexto da disciplina de Artes Visuais para 
trabalhar com o método de exposição e discussão coletiva sobre os con-
teúdos técnicos, considerando sempre, a experiência que os estudantes 
possuem com os aparatos tecnológicos da informação e comunicação.

As questões relacionadas às narrativas cotidianas, foram trabalhadas 
em aspecto de grupo focal e relatos reflexivos, que consistem em colo-
car os estudantes enquanto protagonistas de suas próprias narrativas. 
Dessa forma, eles podem conduzir as técnicas sob a narrativa a ser 
materializada dentro e fora da escola.

O ambiente escolar é constituído por múltiplas narrativas cotidianas 
(Martins, 2014) que são construídas em coletivo e compõem a vivência 
de toda a comunidade. Essas histórias plurais, as dos estudantes, as dos 
docentes, as dos trabalhadores, não se limitam aos muros rachados e 
chapiscados, pois elas transbordam pelas frestas e rebatem em todos os 
espaços de convivência desses sujeitos sociais (Martins, 2015a).

Essas histórias e seus recortes espaço-temporais constituem visuali-
dades (Hernández, 2011) que, na maioria das vezes, não são represen-
tadas nas telas de alta definição dos cinemas urbanos (Martins, 2013). 
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Destarte, a oportunidade de pensar o cinema, no contexto da matriz 
curricular e de formação de indivíduos, enquanto disciplina possível 
para potencializar as narrativas dos estudantes. Nesse ínterim, a opor-
tunidade de desenvolver ludicamente as habilidades cognitivas, sociais 
e afetivas dos sujeitos. 

O uso das Tecnologias de informação e comunicação (TICs) (Cirino, 
2013) no contexto escolar, especificamente os smartphones e tablets, 
mesmo que seja discriminado e relegado ao cenário underground da 
sala de aula, é amplamente difundido entre os estudantes. O que parece 
distanciar os alunos dos conteúdos de disciplinas tradicionais, a atenção 
com os dispositivos, é fundamental para pensar e realizar cinema. Nesse 
caso, a tecnologia se torna uma aliada no que determina o currículo 
quando estabelece que há a necessidade de desenvolver a autonomia 
dos estudantes.

Dessa forma, a MAWM foi uma tentativa de revelar aos estudantes 
que eles são agentes de suas próprias histórias e das mudanças que eles 
desejam no mundo. São sujeitos sociais capazes de afetar e serem afetados 
por meio de narrativas singulares, coletivas e colaborativas (Martins, 
2011). Foi uma oportunidade para transpor os limites da escola onde se 
formam novos espaços de convivência e manifestação de experiências.

E finalmente, brincando com a célebre frase de Glauber Rocha, 
universos inteiros se transformam quando estamos com “uma câmera 
na MAWM e uma ideia na cabeça”. 

Da Prática para a Teoria

A vida é permeada por eventos que estruturam e dão existência 
às narrativas cotidianas. São histórias, contos, causos, ou ações que 
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nos afetam e se fixam no imaginário individual ou coletivo. Para José 
Ribeiro, antropólogo português, necessitamos criar elementos ficcio-
nais para dar “coerência aos acontecimentos que ocorrem ao acaso em 
nosso dia-a-dia” (Cirino, 2017) seja nos eventos mais simples como ir 
ao parque de diversões (onde pode ser possível encontrar uma paixão) 
aos mais complexos como pesquisas acadêmicas que envolvem imersão 
em terrenos inexplorados (e se deparar com espécie não registrada nos 
diários científicos). 

Entretanto, para além dos atos que constituem os nossos modos 
de ver (Martins, 2015b) e sermos vistos, reside o desejo que opera 
no sentido de compartilhar as experiências que nos constituem. Tais 
experiências são formadas por uma trama cultural entrelaçada em um 
recorte espaço-temporal específico, resultando assim em uma malha 
social complexa. Ou seja, a forma como vemos o mundo e como o 
mundo nos vê, depende de onde estamos, com quem compartilhamos 
e em qual período vivemos.

O pensamento sobre esse “desejo em compartilhar” poderia ser 
especulativo. Contudo, esta é uma questão trabalhada de forma in-
cessante nos campos das ciências humanas. Várias ferramentas são 
utilizadas para os registros em trabalhos de campo e análise de dados. 
As possibilidades vão desde anotações em que se prevalecem o texto 
(diários de campo [Cirino, 2017]), ao áudio (gravações sonoras [Sense 
and Sound, https://senseandsound.org/]), e por fim a imagem (registros 
fotográficos e cinematográficos [Ribeiro, 2007]).

O foco é concentrado na imagem por uma questão histórica. Co-
nhecidas por pinturas rupestres (Figura 6), são alguns dos primeiros 
meios pelos quais se há registro de narrativas e dos cotidianos de uma 
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sociedade pré-histórica. São traços estáticos e representações possibi-
litadas pela mistura de ervas e minerais corantes (Nascimento, Giraldi, 
& Duete, 2013) e que revelavam o modo pelo qual o homem enxergava 
seu lugar na natureza e nos espaços que habitava.

Figura 6. Pinturas rupestres com 11 mil anos registradas na Serra das Araras em 
Serranópolis/GO, Brasil

Sendo assim, optar pela imagem é também dar enfoque ao “olhar”, 
pois a “aprendizagem ou a percepção de uma cultura, longínqua ou pró-
xima, do outro ou a nossa própria cultura, pressupõe, pois, uma atividade 
de atenção que mobiliza a sensibilidade do etnólogo, particularmente a 
vista e mais precisamente o olhar” (Ribeiro & Bairon, 2007). 
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Um outro exemplo sobre esses modos de ver, seria a trajetória das 
sociedades baseadas em culturas escravocratas. No Brasil, esse posi-
cionamento predatório que explora o trabalho do outro, foi amparado 
por lei e era considerado um direito para àqueles que detinham o poder 
econômico. Assim, o

...latifúndio escravocrata, monocultor e esterilizador da diversidade 
social (ou divisão social do trabalho, em termos mais modernos) 
estava, portanto, intrinsecamente vinculado ao poder privado dos 
senhores de terras. A servidão do trabalho escravo era sem dúvida 
um lastro fundamental para esse poderio. (Sales, 1994)

Ao longo do tempo, e com certa influência do imperialismo eco-
nômico, a forma de conceber a exploração do trabalho e a visão sobre 
escravidão foi modificada (Sales, 1992) o que alterou também a forma 
de ver o mundo e as relações sociais nele estabelecidas. Em paralelo, 
essas alterações nas estruturas sociais brasileiras foram compartilhadas 
por meio de registros imagéticos predominados pela pintura.

O professor e pintor francês, Jean-Baptiste Debret (1827), funda-
dor da Academia de Artes e Ofício – que mais tarde se transformou 
na Academia Imperial de Belas Artes – , foi um dos artistas pautados 
pelos cenários sociais brasileiros. Suas obras frequentemente registra-
ram cenas do cotidiano onde é evidenciado o sistema socioeconômico 
brasileiro (Figura 7).
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Figura 7. Um jantar brasileiro, 1827. Obra em aquarela sobre papel. Medidas: 15,9 
x 21,9 cm. (Ficheiro:A Brazilian family in Rio de Janeiro by Jean-Baptiste Debret 
1839.jpg, s.d.).

Debret atuou no Brasil como um artista etnógrafo recorrendo “indi-
retamente aos princípios básicos da tradição observador-participante” 
(Foster, 2001, p. 169) típicos da antropologia. A sua posição privilegiada 
possibilitou a criação de narrativas que pretensiosamente adquiriram 
o artifício de verdade, pois a habilidade de registrar a realidade era 
tarefa exclusiva dos talentosos.

A ideia de exclusividade preconizada pelo artifício do talento se 
modifica a partir de novas diretrizes mercadológicas. A habilidade em 
múltiplos ofícios, como o de registar a realidade, passa a ser um produto 
disponível à quem possa adquirir. Inicialmente, essa possibilidade fica 
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a cargo dos aparatos fotográficos. Mesmo com maior agilidade e com 
o resultado do produto em menor tempo (a foto para a fotografia e o 
quadro para a pintura), esses equipamentos eram complexos e onerosos.

Contudo, a medida em que as tecnologias das imagens evoluem, a 
câmera fotográfica, a caixa-preta da qual fala o filósofo Flusser (2011), 
opera com maior autonomia. Ao usuário, àquele que possui o equipa-
mento, é relegada a função de apertar o botão que dispara o obturador 
fotográfico. Dessa forma, o sujeito obtém o produto, a foto, sem se dar 
conta dos mecanismos físicos e químicos no interior dos aparatos. O 
produto ganha relevância em detrimento do processo. 

Essas premissas tecnológicas da imagem, em consonância com a 
atmosfera de novidade embasada pela evolução industrial, chegaram ao 
seu limiar quando no século XIX foi inaugurado o registro da realidade 
por meio de imagens em movimento. Tal ação ficou conhecida como 
cinema e se aloja no imaginário coletivo com a cena de um minuto do 
filme L ́arrivée d ́un train à la Ciotat, 1897, de Louis Lumière (Carmona, 
2016, p. 202). Segundo Alice Fátima Martins,

Não por acaso, ele foi instaurado no auge da efervescência da socie-
dade industrial, integrando o que se costumou chamar de indústria 
cultural, expressão cunhada, inicialmente, no contexto das discus-
sões propostas pelos pensadores da Escola de Frankfurt. [...] essa 
indústria, ultraligeira, produz uma mercadoria intangível, destinada 
ao consumo psíquico, do comportamento, e obedece à reprodução 
de certos padrões, para assegurar sua aceitação pelo público. No 
entanto, ao mesmo tempo, seus produtos precisam apresentar novi-
dades capazes de manter a motivação de consumidores susceptíveis 
de se entediarem com o já conhecido. (Martins, 2011)
No raciocínio protagonizado por Martins (2011), a questão do consu-

mo é evidenciada. A autora conecta os anseios narcísicos do homem, ao 
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ver duplicada a sua própria natureza em uma tela plana bidimensional, 
com a perspicácia de uma indústria interessada nos fatores subjetivos 
de clientes em potencial. Sobre a possibilidade técnica de simular o 
real, Carmona (2016) afirma que 

...quando as essas imagens (os frames que compõem os filmes) são 
exibidas rapidamente em sequência, o espectador tem a ilusão de 
que há movimento. O espectador não é capaz de perceber a oscilação 
entre os quadros. A ilusão do cinema é possível por duas limitações 
em nosso sistema visual. Primeira, a retina é incapaz de se ajustar 
rapidamente à mudança de intensidades de luz. Segunda, o fenômeno 
que possibilita um aparente movimento ocorre quando o olho vê 
uma sequência de exibição como se fosse um único movimento. 
Assim, mesmo que a película fílmica seja composta de imagens 
fotográficas individuais, quando projetada em uma determinada 
velocidade, elas produzem a ilusão de imagens em movimento. Isso 
significa que o cinema se apresenta como um conjunto complexo em 
termos de interpretação e compreensão do que uma simples imagem 
fotográfica.5 (Carmona, 2016, p. 203)

Portanto, o produto à venda não é palpável. Entretanto, oferece ao 
seu público a eternidade por meio de uma sequência de quadros estáticos 
que simulam os movimentos típicos da vida. 

Nesse contexto, o cinema – a considerar o ato de realizar e consumir 
narrativas fílmicas – é um produto que atende aos anseios da burguesia. 
Não que a exclusividade das narrativas fosse determinada pela condição 
social, afinal todos temos vivências, mas que os meios para se contar 
tais histórias eram. Em um aspecto geral, os meios – os equipamentos 
para realização e projeção cinematográficas – sempre estarão conectados 
ao interesse do mercado bem como os produtos possibilitados por eles. 

5. Tradução livre.
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Assim, pode-se ter uma ideia do terreno onde se configura o conceito 
dos múltiplos modos de ver e como eles são influenciados e constituídos. 
Esses olhares que, podem ou não atender ao status quo, legitimando 
e deslegitimando narrativas. Diante desse cenário, que é passível de 
ser (constantemente) questionado, qual seria o ambiente onde a 
premissa da dúvida é obrigatória? Em qual lugar o questionamento 
seria a palavra de ordem? 

É no processo de encarar e viver essa complexidade que nos interessa 
o papel da Escola. Essa “Escola” com “E” maiúsculo, instituição-arena 
dos conflitos denunciados por Paulo Freire (Freire, 2013). Um espaço 
onde educadores e educandos estabelecem relações de natureza “fun-
damentalmente narradoras, dissertadoras” (2013, p. 79). Porém, há uma 
advertência. Nessa concepção bancária da educação (2013, p. 79), o 
autor define a rigidez dos papéis hierárquicos onde a posição de quem 
narra é sempre do educador e de quem ouve é do educando. 

A existência de esforços para eliminar a ideia de um sistema bancário 
nas relações da comunidade escolar e dos currículos escolares revela 
que ainda há muito a ser superado. Planos e metas governamentais, 
como o Plano Nacional de Educação (Projeto de Lei n. 8.035, 2010) 
que prevê a autonomia dos estudantes com “o acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga de alta velocidade” (2011, p. 27) não 
dão conta das realidades escolares. 

O trabalho de campo em uma escola pública do Estado de Goiás 
durante a pesquisa de mestrado revelou-me que para além da promo-
ção dos números e estatísticas governamentais sobre a maquinaria e as 
condições das escolas, algo estava fora do lugar. Ao adentrar na escola, 
como um agente externo ao cotidiano da mesma, deparei-me com vários
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...equipamentos de informática - computadores, monitores, acessó-
rios, roteadores -, em excelentes condições de uso, estavam todos 
encaixotados. A instituição não tinha autonomia para montar e uti-
lizar tais equipamentos. Essa função de montar a maquinaria, é de 
um órgão do Estado de Goiás que, segundo o corpo administrativo 
da escola, não consegue atender às demandas de forma satisfatória. 
(Cirino, 2013, p. 127)

Basicamente, quando as escolas possuem equipamentos, há empe-
cilhos para utilizá-los. Os projetores multimídias, as telas de projeção e 
os computadores da escola estão disponíveis somente aos aptos a narrar. 

Na condição não-dialogal entre professores e estudantes é formulada 
uma visão sobre o cinema na escola, ou talvez de forma mais apropriada, 
o filme na escola. Com raras exceções a projetos gestados por sujeitos 
de fora da comunidade escolar, o cinema é utilizado na perspectiva de 
oferecer suporte pedagógico às disciplinas tradicionais da instituição. 
Com anos de experiência no ensino básico, Martins relata que 

...uma das grandes dificuldades relatadas recorrentemente no to-
cante à inserção das narrativas fílmicas no quotidiano escolar está 
na incompatibilidade dos tempos de aula e da duração dos filmes. 
Quando professores e gestores dispõem-se a buscar alguma solução 
para este impasse, tratam, na maioria das vezes, de condicionar os 
conteúdos das histórias contadas pelo filme aos conteúdos ensinados 
nas aulas, restringindo e sujeitando natureza do cinema a demandas 
específicas da instituição escolar. (2017, p. 15)

Destarte, a potência do cinema fica relegada quase que exclusiva-
mente ao seu produto. O processo, tão importante quanto, passa ao 
largo do cotidiano escolar e dos sujeitos da comunidade. Ao conceber 
o cinema enquanto uma disciplina em si, como qualquer divisão do 
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ensino de artes (música, artes visuais, teatro etc), surge a necessidade 
de se criar um projeto onde

ressalta-se a possibilidade de se sistematizarem espaços, dentro e 
fora da instituição escolar de educação formal, nos quais crianças 
e adultos possam, além de verem filmes, compartilhar seus relatos 
sobre tal experiência, sem direcionamentos específicos prévios. 
Assim seria possível abrir essa experiência a aprendizagens diver-
sificadas, ampliando repertórios, interpretações possíveis, criticas e 
sensíveis, numa rede de compartilhamentos da qual tomam parte as 
compreensões sobre os encontros entre si e o outro, sobre o estar no 
mundo e sobre como seja o mundo de que se toma parte. (2017, p. 15)

E como exercício de alteridade, no contexto de um estágio em 
licenciatura em artes visuais, surge um projeto que articula cinema, 
filmes, escola e histórias de vida. A Mostra Audiovisual do CEPMG 
Waldermar Mundim (MAWM) (Cirino & Silva, 2017) foi espaço de 
subversão do cinema na escola. 

Conclusão

Apesar da dificuldade em realizar atividades relacionadas ao cinema 
em uma escola pública, devido à parca condição estrutural da instituição, 
as narrativas materializadas na condição de produtos cinematográficos 
superaram as expectativas. 

O projeto, desde o desenvolvimento inicial, contou com a colabo-
ração e o incentivo da gestão da escola, que enxerga no cinema e nos 
estudantes, uma forma eficiente para demostrar a autonomia e capaci-
dade intelectual daqueles que fazem parte do cotidiano escolar. Assim 
como as disciplinas de artes visuais e música, o cinema possui todas as 
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condições de ser elencado enquanto matriz curricular para aquisição de 
competências e desenvolvimento cognitivo.

As discussões que surgiram durante as aulas e que se seguiram até 
a execução final do projeto na realização da MAWM foram fundamen-
tais para mostrar aos estudantes que eles são capazes de realizações, 
independente da área de interesse. 

O resultado final é a exposição dos trabalhos realizados ao longo do 
semestre, compartilhando o aprendizado e as experiências com toda a 
comunidade escolar e familiar. Essa condição possibilita uma interação 
entre escola, comunidade e sociedade. 

Apesar de existir uma forte expectativa de adesão dos estudantes 
ao projeto, a realidade em sala de aula trouxe outro aspecto importante 
a ser considerado, a resistência. Os estudantes criam dificuldades ou 
não há interesse em realizar atividades que aconteçam fora do tempo 
e espaço escolar. As condições são variadas e compreendem desde a 
alunos que trabalham no período não-escolar aos que preferem consumir 
narrativas pré-elaboradas no conforto de seus lares.

Outros fatores que dificultam pensar cinema na escola são a disputa 
e as imposições feitas pelas narrativas cinematográficas hegemônicas. 
Inevitavelmente é estabelecido um “padrão estético” que determinar a 
qualidade de uma narrativa para além das questões técnicas. As narra-
tivas cotidianas passam de singulares para uma história que não merece 
ser compartilhada. Destarte, há uma vergonha por parte dos estudantes 
em expor o resultado de seus esforços.

Assim percebi que, enquanto professor de Artes Visuais, a ação de 
compartilhar as minhas próprias narrativas cotidianas com os estudantes, 
criava um espaço para reflexão de suas próprias narrativas. Conexões 
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passaram a surgir, afetando-os de forma singular, distanciando, mesmo 
que aos poucos, das amarras da influência das narrativas hegemônicas 
e suas normativas inatingíveis.
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O presente artigo propõe, por meio de análise bibliográfica, uma 
reflexão sobre como as mudanças do ecossistema midiático contem-
porâneo permitiram o surgimento de novas formas de aprendizagem, 
inclusive baseadas em dispositivos móveis com acesso à Internet, caso 
do Mobile Learning.

As salas de aula e bibliotecas quase sempre foram os principais 
espaços para a obtenção de informações e consequente construção do 
conhecimento. Porém, a partir do advento da Web – que possibilitou 
que o número de dados encontrados no ambiente digital sobrepujasse 
consideravelmente o que se pode obter em livros físicos –, percebe-se, 
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cada vez mais, a busca por conteúdo on-line, especialmente por meio 
de Aprendizagem Móvel.

Em busca de refletir a respeito do tema do “1º Congresso Ibero-
-americano sobre Ecologia dos Meios”, que trata “Da Aldeia Global 
à Mobilidade”, este trabalho é constituído por quatro seções, além da 
Introdução e das Considerações Finais, na seguinte ordem: “Que ‘tri-
bo’ é essa?”; “Preceitos de glocalização”; “As criações coletivas em 
ambientes digitais”; e “Mobile Learning: aprendizagem em qualquer 
lugar e a qualquer tempo”.

A primeira seção tratará dos conceitos de “tribalização”, “destri-
balização” e “retribalização”, discutidos, em especial, por Marshall 
McLuhan (1969). O tópico contribuirá para contextualizar as mudanças 
ocorridas no ecossistema midiático, desde a comunicação verbal até a 
troca de mensagens via Web dos dias atuais.

A segunda seção abordará o conceito de “glocalização” (global + 
local) e o encurtamento de distâncias provocado principalmente pelo 
advento da Internet. Para isso, serão utilizadas obras de diversos auto-
res, como: Trivinho (2007); Dowbor (2009); McLuhan e Nevitt (1972); 
Flusser (2007); Sodré, 2012; e Weinberger, 2011.

A terceira seção terá como foco as criações coletivas e a importância 
que os códigos adquiriram nos últimos anos. Tomar-se-ão como refe-
rência textos dos seguintes autores: Benkler (2006), Castells (2011), 
Manovich (2008), Tapscott (2010), entre outros.

Por fim, a quarta seção do artigo discorrerá sobre Mobile Learning, 
também conhecido como Aprendizagem Móvel. A definição e sua 
aplicabilidade nos dias de hoje serão discutidas por meio de textos e 
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obras de Gomes (2011), Tarouco, Fabre, Konrath e Grando (2004), 
entre outros autores.

Que ‘Tribo’ é Essa?

Parte significativa para compreender o ecossistema midiático em 
que a sociedade está inserida atualmente advém de um olhar sobre o 
desenvolvimento da comunicação entre pessoas. Esse tema tem rela-
ção direta com os estudos de Marshall McLuhan (1969), ao tratar de 
“tribalização”, “destribalização” e “retribalização”.

Segundo o autor, em um primeiro momento, no que tange à tribaliza-
ção, no passado, a comunicação era basicamente realizada de modo oral, 
restringindo-se às curtas distâncias. Vale ressaltar que Michel Maffesoli 
(1987), na mesma linha de raciocínio, indicou que a formação de tribos 
tem relação direta com uma constante procura por elementos de identi-
ficação, afetividade, troca de sentimentos e união de um indivíduo a um 
grupo. Uma comunicação mais próxima fortalecia ainda mais os laços.

Na sequência, McLuhan abordou a destribalização, em que, nes-
se segundo momento, a escrita e a impressão (prensa de Gutenberg) 
ampliaram os laços das tribos. Por exemplo, os livros permitiram o 
contato com temas externos às tribos a que pertenciam, desatando os 
nós de apenas um local de fala, mas introduzindo uma característica 
de linearidade característica de obras literárias. Sob esse prisma, José 
Eugenio de Oliveira Menezes (2007, p. 38) afirma que

A uniformidade e a repetibilidade possibilitadas pela invenção de 
Gutenberg gerou o que McLuhan chamou de ‘destribalização’. 
De um universo tribal, marcado por preocupações gregárias, pela 
força da repetição oral de histórias captadas por ‘ouvidos’ reunidos 
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ao redor da mesa, passamos para o mundo da escrita, no qual os 
alfabetizados podem ler a respeito de temas e problemas que estão 
muito distantes da ‘tribo’ à qual estavam plenamente integrados. 

No terceiro momento, o autor tratou da retribalização, em que 
a linearidade deixou de ser uma característica fundamental e a des-
continuidade na aquisição de informações tornou-se regra, dadas as 
características do rádio e da televisão, analisadas no período, e da Web, 
caso a comparação pudesse – na época – ser realizada por McLuhan 
com base no ecossistema midiático contemporâneo. Basicamente, a 
retribalização foi considerada responsável por alargar conexões com 
outras culturas.

Preceitos de Glocalização 

Constata-se, diante do contexto apresentado no segmento anterior, 
a relação com o conceito de glocalização exposto por Trivinho (2007), 
em que acredita-se que mesmo estando em um local físico (presencial), 
ao consumir conteúdo de um aparelho com acesso à rede (Web), ou que 
tenha programação em escala global (televisão, por exemplo), a pessoa 
sente-se parte de algo “glocal” (global + local). Ou seja, o indivíduo tem 
a sensação de estar em contato com todo o globo terrestre, especialmente 
em decorrência da transmissão de informações praticamente em tempo 
real4, como se distâncias físicas tivessem sido reduzidas na prática. 

4. Entende-se o “tempo real” como aquele que, diferentemente do tempo biológico, 
não leva em consideração a localidade e o fuso horário. A separação entre pessoas 
em rede ocorre somente pelo tempo de conexão, possibilitando, praticamente 
de modo simultâneo, o compartilhamento de informações e de experiências 
(Castells, 2011; Trivinho, 2007).



784

É possível afirmar que a “realidade glocal” apresenta a interde-
pendência entre as vidas cotidianas do ambiente local e dos processos 
globais desenvolvidos, por exemplo, nos âmbitos da cultura, da política 
e da economia (Tufte, 2010).

Por conseguinte, a “glocalização” pode ser caracterizada pelo atrito 
e pela coexistência entre os fluxos existentes em espaços geográficos 
(locais) e digitais (globais). Ou seja, pelas aparentes semelhanças e 
diferenças de percepção de tempo e espaço quando pessoas estão co-
nectados – ou não – à rede (Soares, 2006). Nessa perspectiva, eviden-
cia-se uma oposição entre o pensamento da identidade, das raízes, e da 
interioridade e, simultaneamente, de exterioridade e desterritorialização 
(Castro, 2009).

À luz da obra de McLuhan (1969), pode-se dizer que a partir do 
advento de cada tecnologia, um novo ambiente humano é criado, com 
um reprocessamento constante na noção de tempo e espaço/distância, 
determinando a importância de um meio de comunicação como extensão 
do homem, uma vez que pessoas moldam e são moldadas pela tecnologia. 

Nessa perspectiva, de acordo com Dowbor (2009), o digital encurtou 
distâncias e possibilitou que informações deixassem de ser regionali-
zadas. Com isso, intermediários deixaram de ser meros receptores e 
tornaram-se, também, produtores de conteúdo – o que foi discutido, 
inclusive, por McLuhan e Nevitt (1972) – ou, na visão de Flusser (2007), 
uma espécie de fabricantes de mundos paralelos por meio de códigos, 
simulando uma nova realidade e permitindo a confiança entre usuários.

Pode-se dizer que a televisão já permitia, de certa forma, a sensação 
“glocal”, todavia sem participação direta entre indivíduos. Por exemplo: 
em uma corrida de Fórmula 1, transmitida mundialmente, qualquer 
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cidadão, em qualquer país do mundo, poderia ter a sensação de estar 
“presente” ao evento, uma vez que o mundo todo está assistindo ao 
mesmo evento, no mesmo instante (apenas pela diferença de segundos 
entre sinais emitidos para os países).

Essa sensação glocal foi potencializada com o desenvolvimento 
da Web. Aflorou-se, também, o sentimento de pertencimento de grupo 
e uma imersão ampliada em discussões que superaram demarcações 
regionais, demolindo barreiras de tempo e espaço. Rompe-se, por 
consequência, a impressão de que ao desligar o computador, a pessoa 
está restrita apenas ao contexto local e religando a máquina, voltará ao 
contexto global. A sensação glocal impera, em todos os momentos, por 
uma transição natural, uma vez que se está constantemente imerso por 
meio do smartphone, perdendo-se a referência do tempo biológico e 
passando praticamente o tempo todo on-line (Palácios, 2009; Parente, 
2009; Trivinho, 2007).

As Criações Coletivas em Ambientes Digitais

Um exemplo prático da conjuntura supracitada é este próprio ar-
tigo, redigido por três pessoas que nunca estiveram, ao mesmo tem-
po, no mesmo espaço físico. Ou seja, o ambiente digital não provoca 
apenas a sensação de compartilhamento de conteúdo simultâneo sem 
necessidade de presença física concomitante, como também propicia 
criações coletivas, que, por meio da Web, se conectam e desenvolvem 
informação estruturada. 

Como comentado brevemente na introdução deste artigo, se no 
passado as formas principais de obtenção de informações confiáveis 
eram os livros, bibliotecas e salas de aula, nota-se, cada vez mais, uma 
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aceitação de informações produzidas coletivamente ou de modo compar-
tilhado em forma de e-books, revistas científicas eletrônicas, entre outras 
possibilidades do ambiente digital (Sodré, 2012; Weinberger, 2011). 

De certo modo, isso ocorre porque a Internet possibilitou um cenário 
tecnológico baseado em uma arquitetura de interconexão distribuída, 
multidirecional e ilimitada, permitindo a conexão entre computadores 
por meio da rede. Ou seja, qualquer máquina computacional tem acesso 
a outra ao utilizar-se da Internet, o que alterou profundamente a relação 
entre pares (Berners-Lee & Fischetti, 2000; Galloway, 2004). 

Essa estrutura estável e harmônica, em conjunto com o desenvolvimen-
to da Web e com o surgimento dos softwares, como relata Lev Manovich 
(2008), tornaram cada vez mais intuitivo o uso das máquinas, o que possi-
bilitou qualquer indivíduo, sem conhecimento especializado em tecnologia, 
poder acessar informações, remixar conteúdo e disseminar imagens, textos, 
vídeos ou áudios, inclusive de forma colaborativa (em parceria com outras 
pessoas), como relatam Benkler (2006), Tapscott (2010) e Castells (2011).

Segundo Silveira (2009), em decorrência das facilidades possibi-
litadas pela Internet, nos dias de hoje, acontece uma recombinação de 
informações – muitas vezes estruturadas – que possibilitam a geração 
de conhecimento de forma muito mais intensa, rápida e diversificada. 
Castro (2009), na mesma linha de pensamento, indica que o novo con-
texto tecnológico tem grande importância nas formas de construção do 
conhecimento, especialmente pelas facilidades para recortes, montagens 
e destruição de informações de modo cada vez mais rápido. 

É nessa mesma perspectiva que Tufte (2010, p. 60) afirma que os 
jovens “são a geração de cidadãos crescentemente exposta a – e fazendo 
uso das – mídias e tecnologias de informação e Comunicação, tanto 
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para entretenimento quanto para fins de informação, contatos sociais e 
mobilização e para compartilhar conhecimento”.

Pode-se dizer que, em partes, esse fenômeno ocorre em virtude da 
superação de obstáculos existentes antes do advento da Internet. Ou 
seja, se antes havia um custo fixo associado aos produtos físicos, com 
as novas tecnologias, disseminam-se cópias e distribuições de conteúdo 
de forma inteiramente gratuita. Por exemplo, se antes demoravam-se 
horas para uma fita com um filme dentro ser gravada em outro aparelho 
de videocassete – e ainda existia o custo ligado ao preço da fita virgem 
para fazer a gravação –, agora copia-se um filme em um notebook em 
segundos, gratuitamente, e distribui-se para milhões de pessoas, em 
poucos minutos, ao subir o arquivo em algum website. Uma mudança 
dos átomos para os bits (Lessig, 2008; Shapiro & Varian, 1999).

Com a possibilidade de acessar diversas informações, a qualquer 
momento, desconexas, contínuas ou simultâneas, seja pelo celular, pelo 
computador ou até pelo televisor, o indivíduo desfruta constantemente, 
sem necessidade de competição5 - “nonrival”, como define Benkler 
(2006). Isso porque, diferentemente de produtos físicos/materiais (um 
alimento, por exemplo), que só podem ser consumidos em sua inte-
gralidade por apenas um indivíduo, informações podem ser usadas 
indiscriminadamente, por quantas pessoas tiverem interesse.

A partir dessa possibilidade de que informações sejam compartilha-
das e consumidas infinitas vezes, por muitas pessoas, simultaneamente, 
possibilita-se, portanto, o desenvolvimento de um sistema voluntário de 

5. Nos dias de hoje, de acordo com Dowbor (2009), pode acontecer um deslocamento 
do paradigma da competição para o paradigma da colaboração. Esse deslocamento 
não se daria no sentido da inexistência da competitividade, mas no fato de práticas 
colaborativas sobrepujarem as competitivas.
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colaboração. E é dessa participação mais ativa do até então consumidor 
de informações, que são geradas colaborações coletivas e facilitado o 
acesso a informações.

Pode-se dizer que uma pessoa dificilmente viajará em uma embarca-
ção construída de forma coletiva por leigos, mas utilizará a Wikipédia 
como fonte de informação, mesmo que não saiba os responsáveis pela 
edição colaborativa dos textos. 

Os códigos, como indicou Flusser (2007), tornaram os indivíduos 
em “arquitetos” de mundos paralelos, em especial por meio da proli-
feração de imagens que simulam a realidade (mundo real). A força dos 
códigos passou confiança crescente aos usuários de sistemas digitais. 
Ao pegar qualquer lista de marcas mais valorizadas no mercado no dia 
de hoje (2019) e comparar com rankings divulgados há 10 ou 20 anos, 
por exemplo, será constatada uma diferença enorme entre o prestígio 
de “bens materiais” no passado e do poder da informação nos dias de 
hoje. Se antes destacavam-se empresas como General Electric, General 
Motors e Ford, hoje destacam-se Google e Apple (Manovich, 2008).

Essa credibilidade construída ao longo do tempo por sistemas on-line 
tem contribuído para o fortalecimento inclusive da educação realizada 
por meio de dispositivos móveis, como poderá ser observado na pró-
xima seção do artigo.

Mobile Learning: Aprendizagem em Qualquer Lugar e a
Qualquer Tempo

É nesse contexto que o Mobile Learning se desenvolve. Mobile 
Learning ou a Aprendizagem Móvel é definida por Tarouco, Fabre, 
Konrath e Grando (2004) como uma modalidade de ensino que permite 
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ao aluno acessar materiais, assistir aulas síncronas e assíncronas, inte-
ragir em qualquer lugar e a qualquer tempo. De acordo com Mülbert e 
Pereira (2011), o termo aparece pela primeira vez em uma publicação 
científica no ano de 2001, e destaca a tendência e o potencial deste for-
mato, atribuído as vantagens de se estudar em qualquer lugar e tempo.

De forma geral, é possível perceber um processo de transposição 
das relações de dispositivos desktops para móveis, como smartphones 
e tablets. Além disso, é atribuída à educação a necessidade de acom-
panhar, de forma contextualizada, essa nova ecologia comunicacional 
(Gomes, 2011). Diante dos aspectos apresentados, dispositivos móveis 
podem também ser utilizados pela educação.

A presença das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação é 
uma realidade na sociedade contemporânea. Disseminadas em diversos 
setores e segmentos, essas tecnologias vêm moldando e mudando há-
bitos, costumes e práticas. Com a evolução tecnológica, esses aparatos 
abarcam cada vez mais recursos, ampliam capacidades e incorporam 
sistemas e funções. 

Da grande e desajeitada coleção de caixas dos computadores main-
frame6, passando pelos computadores pessoais sobre a mesa, chegando 
à tecnologia móvel, com celulares e smartphones (Santaella, 2007) a 
presença desses aparatos impactam a sociedade em diversos níveis, não 
sendo diferente com a educação: 

Assim, as novas tecnologias digitais encontram-se entre os elementos 
característicos da nova economia, das novas relações interpessoais, 

6. Mainframe se refere ao gabinete principal que alojava a unidade central de 
processamento nos primeiros computadores.
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culturais, internacionais, dos novos sistemas de transporte e, tam-
bém, dos novos modelos de aprendizagem (Fedoce, 2010, p.133).

Sobre os dispositivos móveis, percebe-se que o uso pode ir além do 
entretenimento, pois “as tecnologias móveis têm potencial para com-
plementar as práticas de aprendizagem, em convergência com outros 
métodos e outras mídias, permitindo a ampliação do espaço educacional 
para a sociedade como um todo” (Fedoce & Squirra, 2011, p.276).

De acordo com Manuel Castells, a comunicação móvel tornou-se 
o modo predominante de comunicação na atualidade. Para o autor, os 
números representam a facilidade de acesso a essa tecnologia em relação 
a outras, especialmente para a conexão à internet. Além da difusão, em 
termos numéricos, os dispositivos móveis oferecem uma comunicação 
multimodal (áudio, vídeo e texto) e favorecem a distribuição da Internet 
através de redes sem fio, liberando das limitações de infraestrutura de 
linhas fixas (Castells, 2008).

Segundo dados da Anatel, o Brasil terminou o mês de dezembro 
de 2018 com 229,2 milhões de celulares e densidade de 109,24 celula-
res/100 habitantes (Teleco, 2019). Ainda em 2007, devido aos números 
expressivos de celulares no mundo (em 2015 chegou a 7,2 bilhões 
[Teleco, 2016]), Castells (2008) destacou que a telefonia móvel é a 
tecnologia de comunicação de difusão mais rápida na história humana, 
embora existam disparidades nas taxas de penetração entre países ricos 
e países em desenvolvimento.

Nesse sentido, o uso de dispositivos móveis para fins educacionais 
aparece como opção junto as demais tecnologias digitais. Para o caderno 
sobre a “Mobilidade” (Fundação Telefônica Vivo, 2013) da série “Educa-
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ção no Século XXI” da Fundação Telefônica Vivo, é preciso considerar 
o número de celulares no país e no mundo. A disseminação seria um 
dos motivos principais para a apropriação de celulares para a educação, 
junto com a familiaridade, outra característica dessa tecnologia. Apesar 
disso, a publicação destaca que o celular ainda é ignorado como recurso 
pedagógico, ora por provocar distração, ora pela resistência docente na 
adoção de tecnologias de forma geral.

O uso de celulares, smartphones, tablets e demais tecnologias móveis 
para aprendizagem é chamado de Mobile Learning (Aprendizagem Mó-
vel). Mobile Learning ou Aprendizagem Móvel é definida por Tarouco, 
Fabre, Konrath e Grando (2004) como uma modalidade de ensino que 
permite ao aluno acessar materiais, assistir aulas síncronas e assíncronas, 
interagir em qualquer lugar e a qualquer tempo. Para Rachid e Ishitani 
(2012), as características da Aprendizagem Móvel é que ela utiliza 
dispositivos que são usados em qualquer lugar; considerados de uso 
pessoal; mais baratos que computadores pessoais e mais fáceis de usar.

Winters (2006) coloca que a Aprendizagem Móvel acontece em 
qualquer lugar quando o aluno não está em um local fixo ou aproveita 
as oportunidades oferecidas por tecnologias móveis. Segundo Winters 
(2006), as perspectivas são a extensão do ensino à distância, a ampliação 
da educação formal centrada no aluno e não no dispositivo. 

De acordo com Traxler (2011), desde o ano 2001, a Aprendizagem 
Móvel tem vindo a amadurecer e a consolidar-se. Ainda, para o autor, 
este formato já provou ser capaz de levar a aprendizagem a pessoas, 
comunidades e países que antes estavam afastados a beneficiarem 
de outras iniciativas educativas, reforçar e enriquecer atividades de 
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aprendizagem, através de experiências mais personalizadas, autênticas, 
situadas e sensíveis ao contexto. 

A respeito do uso de dispositivos móveis para o ensino-aprendiza-
gem no Brasil, o caderno Mobilidade (Fundação Telefônica Vivo, 2013) 
aponta que as iniciativas na área ainda são tímidas, embora coloque 
a modalidade como tendência. Os atributos positivos para adoção se 
devem as características dos dispositivos: leves, funcionais e eficientes. 

Em comparação com outras tecnologias móveis, como notebooks e 
tablets, os celulares ganham pelo aspecto físico, fazendo diferença em 
atividades externas, considerando o tamanho e câmera embutida, por 
exemplo. O caderno também destaca a necessidade de investimento em 
infraestrutura de banda, pois, a falta de conexão e baixa velocidade são 
fatores que comprometem iniciativas com o uso de dispositivos móveis.

Em 2013, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura - UNESCO, incentivadora da Aprendizagem Móvel 
apresentou em Paris durante a Mobile Learning Week, o “Policy Gui-
delines for Mobile Learning”, um guia com dez recomendações para 
ajudar governos a implantarem tecnologias móveis em salas de aula. 
Segundo o guia, os pilares da Aprendizagem Móvel são: levar infor-
mação onde ela é escassa, personalizar e flexibilizar a aprendizagem, 
proporcionar feedback imediato e ampliar a produtividade aproveitando 
a aprendizagem em qualquer tempo e espaço.  

O Policy Guidelines enfatiza a necessidade de incorporar dispositivos 
móveis aos processos de ensino-aprendizagem devido à popularização 
desses aparatos, especialmente o telefone celular, pelo aspecto “por-
tátil”, que permite ao usuário transportá-lo com facilidade e por isso 
tê-lo sempre à mão.
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Além deste guia, a UNESCO publicou diversos documentos sobre 
Aprendizagem Móvel. A instituição produziu uma série de estudos en-
tre 2012 e 2013 sobre Aprendizagem Móvel no mundo. A respeito da 
América Latina (Mark, 2012), a publicação contabilizou 21 iniciativas 
com o uso de dispositivos móveis, sendo que entre estas, não constam 
projetos considerados relevantes no Brasil, caracterizados como sem 
visibilidade. 

O estudo aponta que a Aprendizagem Móvel não é generalizada na 
América Latina. Os exemplos encontrados foram lançados recentemente 
e tratam-se de iniciativas consideradas de pequena escala, embora te-
nham a capacidade de atender um público maior. Dentre as propostas, 
a maioria é destinada ao apoio e complemento da educação formal, em 
disciplinas como português e matemática, para alfabetização e letramento 
de públicos desfavorecidos nos aspectos econômico e geográfico. Além 
do ensino-aprendizagem, os dispositivos móveis podem ser utilizados 
também na gestão escolar. 

A UNESCO apoia o uso da Aprendizagem Móvel também para o 
treinamento dos profissionais, propondo usar as tecnologias móveis 
para melhorar a prática docente. Para isso, defende a necessidade de 
integrar essas tecnologias durante a formação. É importante nesse 
processo, demonstrar formas eficazes do uso, tratando os dispositivos 
como aliados, ferramenta de ensino-aprendizagem. 

A organização parte do princípio de que a partir do crescimento e 
diversificação dos dispositivos móveis, utilizá-los para o ensino-apren-
dizagem parece um caminho viável. São colocadas três formas para a 
adoção de dispositivos móveis para o ensino-aprendizagem. A primeira 
compete ao poder público ou escola prover diretamente os dispositivos, 
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na segunda, cada aluno leva seu próprio dispositivo, conhecida como 
BYOD (“Bring Your Own Device” ou “Traga seu próprio dispositivo”) 
e, na terceira, poder público e escola dividem a responsabilidade dos 
custos.

O estudo Temas Globais (Mark, 2012) coloca que a década atual é 
marcada pelos avanços das tecnologias móveis, em que a onipresença 
e a portabilidade colocam essas tecnologias à frente das demais. De 
acordo com este estudo, os dispositivos móveis são mais usados em 
instituições secundárias e universidades do que na escola primária. 

O estudo destaca a percepção negativa em relação aos celulares, no 
que diz respeito a sua adoção como ferramenta de ensino-aprendizagem. 
Celular e educação não combinam, pois esse aparato provoca distra-
ção e pode atrapalhar o processo. Dispositivos móveis são difíceis de 
controlar comparados ao computador, por exemplo, já que se trata de 
uma tecnologia pessoal. Esse aspecto é colocado como um problema, 
a falta de controle no acesso e no que é acessado. Ainda, para o estudo, 
celulares não teriam a capacidade de oferecer um conteúdo sólido. 

Além das desconfianças com os dispositivos móveis, o estudo da 
UNESCO ressalta a falta de políticas que reconheçam e validem a 
Aprendizagem Móvel. Muitos projetos na área não conseguem seguir 
adiante por falta de apoio e investimentos. Com a difusão das tecno-
logias móveis, o acesso apenas ao dispositivo não assegura o fomento 
à aprendizagem, é preciso transformá-lo em uma ferramenta para de 
adquirir conhecimento. 

Mesmo disseminado, o custo de um aparelho celular ainda é caro 
em algumas partes do mundo e os smartphones estão na mão dos mais 
abastados. É preciso criar estratégias para lidar com a diferença de 
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dispositivos, discrepância de modelos e softwares. Este último aspecto 
impacta no uso e criação de aplicativos, por exemplo.

Por outro lado, de acordo com o estudo “Temas Globais”, os disposi-
tivos móveis têm a capacidade de enriquecer oportunidades educativas, 
pois são multimídias e contam com uma gama de funcionalidades, 
fatores que podem fazer a diferença. Favorecem modelos de aprendi-
zagem personalizados “1:1” - um dispositivo por aluno -  e situados. A 
Aprendizagem Móvel pode ajudar pessoas que carecem de oportuni-
dades educativas, com pouco tempo para se dedicar aos estudos, uma 
boa estratégia em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 
A tendência é aumentar a quantidade de conteúdos disponíveis em 
dispositivos móveis. 

Também há a possibilidade de usar os dispositivos móveis como 
instrumento de gestão, contribuindo para suprir a deficiência na comuni-
cação entre escolas e governos, professores e alunos, esses dispositivos 
podem melhorar e facilitar essa relação (Temas Globais, 2012). 

No estudo “Questões Chave” (Vosloo, 2012) a justificativa para 
investir na Aprendizagem Móvel é que o uso desses dispositivos pode 
melhorar o acesso, a equidade e qualidade da educação e a aplicação 
adequada pode incidir significativamente no processo de aprendizagem. 
Por tratar-se de um aparato de uso pessoal, os dispositivos móveis per-
mitem maior controle sobre o processo de aprendizagem, assim seria 
possível ter uma aprendizagem personalizada e direcionada. 

Nesse sentido, o estudo valoriza a metodologia “1:1”, um dispositivo 
por aluno. Devido à portabilidade, possibilita aceder conteúdo fora da 
escola e conectar-se com outros alunos, além da união das aprendizagens 
formal e informal (Vosloo, 2012). 
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Embora as justificativas e atribuições sejam atraentes, há outras 
questões que precisam ser levadas em conta, segundo o estudo. Apenas 
a tecnologia não basta, principalmente se não estiver alinhada com um 
planejamento e uma razão que justifique sua proposição. O conteúdo 
precisa ser adequado à tecnologia móvel, de preferência que seja com-
patível com a maioria dos dispositivos, caso contrário limita a ação. 

Sobre a função de governos e empresas de telefonia móvel, que tem 
papel fundamental no desenvolvimento e práticas de ensino-aprendi-
zagem móveis, o estudo declara que o poder público é fundamental no 
incentivo e apoio as TDIC na educação, sobretudo, no fornecimento de 
infraestrutura, como conexão satisfatória e estável. Cobertura de banda 
é apontada como requisito para práticas de ensino-aprendizagem móveis 
quando um dos objetivos é expandir tempo e espaço de ensino, como 
também a equidade na educação. Nesse último caso, é preciso pensar 
em alternativas para a população rural e isolada. 

Mesmo com a popularização dos dispositivos móveis, um obstáculo 
é o desconhecimento de governos e público em geral, e a percepção ne-
gativa dos dispositivos em sala de aula. Apesar da difusão, nem sempre 
é possível ter um dispositivo por aluno. 

O relatório “Perspectivas Tecnológicas para o Ensino Fundamental 
e Médio Brasileiro de 2012 a 2017: Uma análise regional por NMC 
Horizon Project” apontou que dispositivos móveis, como celulares e 
tablets estão no horizonte de curto prazo de adoção, refletindo o cres-
cente interesse por esses dispositivos entre o Ensino Fundamental e 
Médio. Para o relatório, as pessoas esperam poder trabalhar, aprender 
e estudar sempre que quiserem e onde estiverem. Celulares e tablets 
estão no horizonte de curto prazo, enquanto extensões desses dispositi-
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vos dependentes da tecnologia de redes de celular estão num horizonte 
mais distante de adoção. 

De acordo com a análise do contexto brasileiro, os tablets, com telas 
significativamente maiores e ricas interfaces com base em movimentos 
e um mercado crescente e cada vez mais competitivo, são apontados 
como ferramentas ideais para compartilhar conteúdo, vídeos, imagens e 
apresentações, pois a utilização é simples, visualmente atraente e móvel.

As capacidades dos dispositivos móveis mais recentes possibilitam 
que os usuários façam experimentos científicos, acompanhem as mu-
danças ambientais, registrem dados, entre outras atividades, a partir de 
qualquer lugar. Laboratórios móveis podem ser utilizados para estender o 
acesso a formas mais tradicionais de laboratórios remotos e possibilitam 
respostas rápidas sem a necessidade de se deixar um local. 

Embora os laboratórios móveis tenham muito potencial para estender 
o aprendizado para fora da sala de aula, esta tecnologia ainda está em 
fase conceitual. A pesquisa no desenvolvimento de laboratórios e pro-
jetos não contém, atualmente, exemplos concretos da ideia em prática, 
mas dada a profundidade dos aplicativos científicos e aplicativos rela-
cionados disponíveis para celulares, o conceito oferece uma promessa 
considerável, aponta o relatório.

Em 2015, foi publicado um estudo sobre Aprendizagem Móvel no 
Brasil, realizado pelo Centro de Estudos Brasileiros da Universidade 
de Columbia (Rosa & Azenha, 2015). O estudo destaca o crescimento 
gradativo das TIC na população em geral, porém ressalta que para o 
ensino-aprendizagem no país, ainda estão em estágio inicial. Os índices 
educacionais abaixo das expectativas mostram a necessidade de melhora 
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e novas abordagens. Sobre iniciativas de uso das TIC e Aprendizagem 
Móvel aponta para um desenvolvimento casual e experimental.

Sobre Aprendizagem Móvel, o estudo indica um direcionamento 
do seu uso para o combate às desigualdades. Entretanto, o cenário não 
é considerado favorável. Segundo o estudo, a velocidade de internet 
disponível e as redes de energia elétrica de mais de 40% das escolas 
públicas não estão adequadas para essa modalidade.

Acerca dos celulares, de acordo com o estudo, não são consideradas 
como ferramentas de ensino-aprendizagem pelos gestores, mesmo já 
presentes no cotidiano. Em relação à internet móvel, é vista apenas 
como uma alternativa que complementa a falta de wi-fi nas escolas. 

Considerações Finais

Como observado no decorrer do artigo, o ecossistema midiático con-
temporâneo e, em especial, as plataformas digitais têm sido apropriadas 
por pessoas cada vez mais intensamente, o que leva a uma aceleração 
do intercâmbio de informações, em um cenário permeado por códigos e 
símbolos. Todo esse contexto muda radicalmente a forma como o tem-
po e o espaço são encarados pela sociedade, provocando uma espécie 
de encurtamento de distâncias e relações praticamente em tempo real, 
envolvendo indivíduos de diferentes localidades, a respeito de qualquer 
assunto que tiverem interesse (Benkler, 2007; Flusser, 2007). 

Nesse sentido, o conceito de glocalização foi externado para apre-
sentar alterações ocorridas na relação entre a dimensão local e global, 
que até mesmo com realidades culturais diferentes, reduziu distâncias 
e permitiu conexão direta (em “tempo real”) entre as diversas partes 
envolvidas (Franco, 2003). 
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Especialmente a partir do advento da Internet, o cenário tecnológico 
atual se impõe e as informações estão cada vez mais concentradas no 
ambiente digital, muitas vezes desenvolvidas de forma colaborativa. 
Nesse sentido, a medida que, como salienta Marshall McLuhan (1969), 
um novo ambiente humano é criado a partir do surgimento de uma 
tecnologia, estar longe dessas tecnologias atuais dificulta o acesso à 
informação e até mesmo a novas formas de ensino, como também 
destacam Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong e Cheung (2013), em 
obra disseminada pela UNESCO:

As sociedades em que vivemos hoje são movidas pela informação e 
pelo conhecimento. Não podemos escapar da ubiquidade das mídias 
e de todas as formas de tecnologias de informação e comunicação, 
tampouco do papel que elas desempenham em nossa vida pessoal, 
econômica, política e social. (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong 
& Cheung, 2013, p. 59)

Diante de um reprocessamento contínuo, que surge com a inovação 
de ambientes, desenvolvem-se, também, novas maneiras de aprendiza-
gem, definidas no artigo como Mobile Learning.

A disseminação dos dispositivos móveis deve ser vista como o ponto 
de partida para a proposição de práticas de aprendizagem suportadas por 
esses dispositivos e não o principal. A disseminação dessas tecnologias 
torna-se mais visível no cotidiano, mas ainda assim, não as fazem ser 
uma escolha indiscutível como ferramenta de apoio para a Educação. 
Entretanto, esse aspecto faz parte de um conjunto que a escolha desses 
dispositivos traz e que, pensado juntamente, justifica e representa pos-
sibilidades para o processo de ensino-aprendizagem.
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Apenas a difusão de celulares e smartphones, por exemplo, não 
representa algo concreto para a Educação, mas sim o desdobramento 
desse fator em características intrínsecas a esses dispositivos, que jun-
tas podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, como: 
multimidialidade, multifuncionalidade, mobilidade e portabilidade e 
acessibilidade – econômica e tecnológica.
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tivas mudanças sócio/educacionais em poucas décadas. Em meio a essa 
difusão entre o tempo e as novas tecnologias surge uma cultura muito 
mais evoluída e conectada, também chamada de sociedade em rede, 
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O avanço tecnológico se colocou presente em todos os setores da vida 
social, e na educação não poderia ser diferente, pois o impacto desse 
avanço se efetiva como processo social atingindo todas as instituições, 
invadindo a vida do homem no interior de sua casa, na rua onde mora, 
nas salas de aulas com os alunos, etc [...] (Dorigoni & Silva, 2007, p. 3).

A evolução da tecnologia digital interfere no desenvolvimento hu-
mano em sua essência, acarretando uma sociedade diferenciada onde as 
relações com o conhecimento são construídas em um mundo virtualizado 
e sempre se tem a sensação de estar um passo atrás. Refletir sobre o 
desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação- 
TIC e os desafios ocasionados por sua popularização na comunidade 
educacional, pressupõe a construção positiva do equilíbrio necessário 
para compreender e interagir neste novo cenário que adentrou nossas 
casas e o interior das salas de aula tomando proporções desafiadoras. 
O embate decorrente deste processo implica em desconformidade com 
o modelo educativo antagônico que perdurou por muito tempo, onde a 
escola vê-se desafiada diante de mudanças nunca antes vistas, e busca 
novas formas de ensino e aprendizagem.

Para Thomburg (1997, p.3)

as escolas que ignorarem as tendências que delineiam o amanhã 
deixarão de ser relevantes na vida de seus alunos e rapidamente 
irão desaparecer. Devemos transformar todas as instituições formais 
de aprendizagem, da pré-escola até a universidade, para assegurar 
que estamos preparando nossos alunos para o seu futuro, não para 
o nosso passado.

Nota-se que as instituições que acrescentam em suas práticas os 
recursos tecnológicos e midiáticos produzem redes de conhecimento, 
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despertando o interesse e atendendo aos anseios dos alunos. As expe-
rimentações do uso de tecnologias digitais em salas de aula, reiterada-
mente, resultam em práticas pedagógicas prazerosas e condizentes com 
a atual conjuntura. O uso do aplicativo de mensagens móveis WhatsApp 
como recurso pedagógico, é um meio facilitador no processo de ensino 
e aprendizagem, colaborando para a reestruturação de uma nova escola 
preparada para o futuro. Essa acepção de trabalho apresenta um estudo 
com fundamentação teórica, auxiliando na compreensão deste novo 
contexto sócio/educacional, sustentado na utilização das tecnologias 
digitais móveis em salas de aula, além de descrever uma prática peda-
gógica baseada na utilização destes recursos.

O aplicativo multi-plataforma WhatsApp, vem contribuir na promo-
ção de um ambiente colaborativo, autônomo e reflexivo, corroborando 
com a concepção de Freire em que o conhecimento deve extrapolar os 
muros da escola levando o ser humano a ter uma leitura de mundo. Os 
recursos tecnológicos utilizados nas práticas colaborativas de aprendi-
zagem tornam-se exemplos bem-sucedidos que possibilitam aos alunos 
e professores estratégias de ensino transformadoras que se coadunam 
dentro do contexto contemporâneo.

1 A Convergência das Mídias e a Escola

A era da informação regida pelos meios de comunicação em massa, 
em especial a TV e o rádio, construiu seus paradigmas na base passiva 
de seus participantes, suprimindo o diálogo e a interação. O advento 
das redes digitais em meados dos anos 1990 gerou uma nova forma 
relacional com as Tecnologias da Informação e da Comunicação, onde 
o sujeito passa a fazer parte do processo interagindo, modificando e até 
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mesmo construindo aquilo que lhe apraz. Este novo cenário ocasionou 
significativas mudanças culturais e consequentemente sócio/educacio-
nais. Jenkins (2009, p. 43) alerta que “A convergência não é algo que 
vai acontecer um dia, quando tivermos banda larga suficiente ou quando 
descobrirmos a configuração correta dos aparelhos. Prontos ou não, já 
estamos vivendo numa cultura da convergência”. 

Consequentemente, os ambientes digitais interativos transformam a 
sociedade contemporânea em hipersocial, proporcionando informação e 
conhecimento acessível, com baixo custo e fácil acessibilidade, além de 
extrapolar tempos e espaços. As escolas, por sua vez, buscam formas de 
integrar as suas práticas de ensino e aprendizado às tecnologias digitais 
e as convergências midiáticas, discutindo e procurando mudanças em 
seus padrões conteudistas solidificados ao longo do tempo. Almeida e 
Silva (2018, p. 134) ressaltam que “As pesquisas realizadas na primeira 
década de 2000 focam, em seu conjunto, na formação de professores e 
retomam a construção de ambientes de aprendizagem”, porém:

Na segunda metade da década de 2000, as pesquisas começam a 
tratar do uso da internet, educação a distância e Web, reverberando 
a chegada da rede mundial de computadores – internet, nas escolas 
e laboratórios de informática das escolas, revelando, assim, a cultura 
digital (ou cibercultura), as redes de aprendizagem, a colaboração e 
o compartilhamento (Almeida & Silva, 2018, p. 136).

A sociedade contemporânea regida pelas convergências midiáticas 
e tecnológicas desnorteia padrões educacionais anteriormente refinados 
pela categorização do aprendizado formal. Com o advento da Internet 
e das redes interativas de comunicação, os conhecimentos restritos a 
livros catalogados em bibliotecas e as apertadas salas de aulas estão 
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à disposição de praticamente todos, transcendendo tempos e espaços. 
Formas criativas e colaborativas de aprendizagem deslocam paradigmas 
que por muito tempo nortearam a educação formal. Segundo Pretto:

Diversas categorias vão perdendo o significado para um novo ser 
humano que surge, imerso neste mundo em transformação, agora 
regido pelas redes de comunicação e informação. O logos do fazer 
vai sendo substituído pelo logos da informação, levando a moder-
nidade ao seu limite histórico (Pretto, 2013, p. 40).

No início da década de 1980, quando a primeira geração de tele-
fones móveis analógicos foi difundida, os altos custos para obtenção 
dos mesmos e as poucas antenas de emissão/recepção dificultaram a 
popularização dos aparelhos. Porém a década de 1990 foi marcada pelas 
vertiginosas inovações tecnológicas, em especial nos campos da informa-
ção e da comunicação, intensificando a expansão da tecnologia digital e 
introduzindo os dispositivos móveis no mercado a preços acessíveis ao 
consumidor. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP) (2018), em pesquisa realizada 
em maio de 2018, divulgou que o número de smartphones por pessoas 
no Brasil é de 106%, o que mostra a popularização do dispositivo. Com 
a possibilidade de acesso à internet, os telefones celulares e smartphones 
intensificaram a convergência midiática, permitindo o acesso imediato 
à informação, além de potencializar os processos comunicativos.

Criada em 2009, por Brian Acton e Jan Coum, e hoje de propriedade 
do Facebook, o aplicativo de mensagens multi-plataforma WhatsApp 
disponibiliza a troca de informações, vídeos, fotos, podcasts, documentos, 
conversas em grupos, entre outras inúmeras possibilidades. Estes recur-
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sos, quando utilizados em salas de aula com fim pedagógico, permitem 
a diversificação e autonomia no processo de ensino e aprendizagem, 
conforme aponta Libâneo (2007, p. 26):

[...] A escola precisa deixar de ser meramente uma agência trans-
missora de informação e transformar-se num lugar de análises crí-
ticas e produção da informação, onde o conhecimento possibilita 
a atribuição de significados à informação. Nessa escola, os alunos 
aprendem a buscar a informação (nas aulas, no livro didático, na 
TV, no rádio, no jornal, nos vídeos, no computador etc) e os ele-
mentos cognitivos para analisá-las criticamente e darem a ela um 
significado pessoal. [...]

Em desconformidade com o modelo educacional que perdurou por 
tanto tempo, o impacto causado pela expansão tecnológica e infor-
macional concebeu uma geração diferenciada, imersa em um mundo 
virtualizado que se orienta pela inteligência artificial, localiza-se na 
dimensão tridimensional e interage na realidade aumentada. A escola 
vê-se desafiada diante de mudanças nunca antes vistas e busca com ma-
logro, além de novas formas de ensino e aprendizagem, financiamento 
público para adequar-se à sociedade tecnológica emergente. Os altos 
custos para equipar as escolas, a quantidade reduzida de equipamentos 
que não atende à demanda de alunos, além da demora na manutenção dos 
equipamentos disponíveis, distancia cada vez mais a escola do mundo 
tecnológico, perdendo a confiança da sociedade e o interesse do aluno. 

Segundo pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) (2017) “os 
laboratórios de informática estão presentes em 81% das escolas públicas, 
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sendo que somente 59% desse espaço encontra-se em uso em 2016”.  
Em concordância com a pesquisa, Pretto e Riccio (2010, p.14) ressalta:

Se o professor não viver plenamente a experiência da cibercultura e 
se não conhecer e experimentar as possibilidades e potencialidades 
das redes digitais, todo o investimento que o país faz na montagem 
destas redes, iniciado com o bem sucedido projeto da Rede Nacional 
de Pesquisa (RNP), não passará de uma parafernália a serviço de 
uma educação centrada em superadas práticas educacionais, que 
seguramente não dará conta dos desafios do país no século XXI.

Nesse sentido, evidencia-se na rede pública de ensino o mau uso e 
o sucateamento dos equipamentos, a baixa conectividade de redes, a 
falta de formação docente adequada e políticas públicas ineficientes. 
O professor vê-se desafiado a buscar recursos que atendam as reais 
necessidades dos alunos e por consequência da sociedade, inserindo em 
suas práticas pedagógicas tecnologias digitais que estejam ao alcance 
de todos e que não se subordinem aos agravantes estruturais gerados 
pelo poder público.

2 O WhatsApp como Recurso Pedagógico

Na procura incessante por melhorias nas práticas de ensino e em 
consonância com as conjunturas tecnológicas contemporâneas, a escola 
pública e todos os agentes envolvidos em suas incumbências, diligen-
ciam por eixos norteadores metodológicos que sejam condizentes com 
as vivências trazidas por seus alunos, dando significado aos conteúdos 
propostos em salas de aula. Para tanto, o uso de celulares e smartphones 
com fins pedagógicos na promoção do ambiente colaborativo, possibilita 
aos alunos e professores estratégias de ensino e aprendizagem dentro 
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do contexto tecnológico e midiático da sociedade contemporânea.  
Conforme Fantin (2018) “A cultura digital tem promovido diversas 
possibilidades de ressignificação das mídias, das tecnologias, das múl-
tiplas linguagens e dos modos de participação na escola e na cultura”, 
escolas que inserem em suas práticas recursos tecnológicos conseguem 
criar redes de conhecimento, instigando o interesse de seus alunos, bem 
como, expressa Moran (2000, p. 143), ao afirmar que:

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos si-
multaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que mantêm 
distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar 
um verniz de modernidade, sem mexer no essencial.

O uso pedagógico das novas Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação que em um primeiro momento se parece com um complicador 
a mais na árdua tarefa da gestão da sala de aula, acaba se mostrando 
uma solução simplificadora na medida em que pequenas ações vão se 
somando e produzindo uma escola com ensino mais dinâmico. Behrens, 
Alcântara, Torres e Matos (2007, p. 2) afirma que:

Longe de ser uma mudança tranquila de procedimentos didáticos e 
de opção crítica pela utilização da tecnologia, trata-se de um movi-
mento de mudança paradigmática que são permeadas por questões 
que exigem um processo de investigação e reflexão aprofundado. 
Assim, os docentes necessitam agir de maneira reflexiva para não 
adotarem recursos de forma acrítica, descontextualizada dos meios 
e da repercussão social, econômica, política e cultural no qual estão 
inseridos.

Celulares e smartphones que já foram considerados como “distração” 
na escola, tendem a fazer parte do cotidiano educacional, auxiliando na 
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construção do conhecimento e aproximando os conteúdos da realidade 
vivenciada pelos alunos fora dos muros escolares, promovendo assim, 
uma intensa mudança de paradigmas, reestruturando formas de pensar, 
de agir e de interagir. 

Castells (2006, p. 19) alerta que “[...] difundir a Internet ou colocar 
mais computadores nas escolas, por si só, não constituem necessaria-
mente grandes mudanças sociais. Isso depende de onde, por quem e 
para quê são usadas as tecnologias de comunicação e informação”. O 
uso pedagógico com metodologias adequadas de aplicativos como o 
WhattsApp, além de atraírem a atenção dos alunos, dão significado ao 
que se aprende e criam redes de relacionamentos diferenciados no espaço 
escolar e fora dele. Na concepção de Carlos Alvarez (2006, p. 387) “O 
maior desafio é expandir e intensificar a completa integração das tec-
nologias digitais como um recurso de aprendizagem para o curriculum 
e o seu uso na sala de aula”. 

Dentro dos limites estruturais e formativos impostos pelas políticas 
públicas vigentes, professores desenvolvem inúmeras práticas de en-
sino diferenciadas e atuais, mas que na maioria das vezes são isoladas 
e pontuais, impedindo que as mesmas sejam difundidas e que façam 
parte de um plano maior de ação.  Trata-se de repensar a escola como 
um espaço democrático e favorável ao desenvolvimento de novas 
propostas de aprendizagens, conforme Costa (2007, p. 99) destaca “O 
educador deve aproveitar as potencialidades do celular, como recurso 
pedagógico, tendo em vista que é uma realidade presente na vida de 
todos os educandos”, pois não se recuperam alunos em ambientes de 
aprendizagens engessados sem uma visão de transformação. 
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Conforme Maldamer (2000, p. 26) explica, a formação de grupos 
de ação e reflexão contempla uma tendência atual em que se procura 
deslocar o foco filosófico de sujeito cognoscente e ativo, voltado para 
dentro da sua própria consciência para um sujeito disposto para um 
agir comunitário. Nesse entender o uso do aplicativo WhattsApp com 
fins pedagógicos, atende a modelos educacionais atuais como a Sala de 
Aula Invertida e a Aprendizagem Colaborativa, possibilitando novos 
caminhos e potencializando um ensino inovador e prazeroso, voltado 
para a resolução de problemas sociais reais. 

Os dispositivos móveis passam a ser uma alternativa viável para 
atender estes novos modelos educacionais, já que grande parte dos alu-
nos, mesmo da rede pública de ensino, tem seus celulares e smartphones 
à mão ou acabam escondendo os mesmos em suas mochilas para não 
serem “pegos” pelos professores. 

3 Trajetória Metodológica e Descrição da Ação Pedagógica

A trajetória metodológica empregada no desenvolvimento deste 
trabalho sustenta-se em uma abordagem de estudo qualitativo, com 
pesquisa bibliográfica e descritiva. A ação deu-se com a participação 
de alunos da rede pública de ensino do Colégio Estadual Professora 
Leni Marlene Jacob, em Guarapuava, Paraná/BR, entre os meses de 
agosto e setembro de 2018. Participaram da atividade adolescentes 
entre 11 e 13 anos, do 7º. Ano E, frequentadores do período ves-
pertino, na disciplina de Matemática. A atividade contemplou o uso 
pedagógico do aplicativo de mensagens móveis WhattsApp com o 
fim de levar o aluno a compreender o conteúdo básico Porcentagens, 
além de discutir problemas como o consumo consciente e a respon-
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sabilidade com o meio ambiente, em atividade interdisciplinar com 
a disciplina de Ciências. Posteriormente, realizou-se a análise de 
resultados como o intuito de promover e incentivar atividades peda-
gógicas na escola que contemplaram a aprendizagem colaborativa, 
a autonomia e o uso das tecnologias móveis digitais em processos 
de ensino e aprendizagem.  

A partir do Plano de Trabalho Docente (PTD) sistematizado com 
base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs), a pro-
fessora regente definiu as ações em cinco etapas: 1ª etapa – Exposição 
oral e escrita do conteúdo curricular; 2ª etapa – Proposição da atividade 
e discussão das ações com os alunos; 3ª etapa – Divisão de equipes e 
pesquisas na Internet; 4ª etapa – Elaboração do texto e resolução da 
situação-problema; 5ª etapa – Avaliação dos resultados.

1ª etapa – Exposição oral e escrita do conteúdo curricular: tendo 
como conteúdo estruturante o Tratamento da Informação e conteúdo 
básico Porcentagens, realizou-se exposição oral e escrita, buscando a 
compreensão inicial do aluno de forma a instigá-lo a pensar em rela-
ções e aplicações cotidianas com o uso de porcentagens, entre elas o 
acréscimo de valores em pagamento feitos a prazo.

2ª etapa – Proposição da atividade e discussão das ações com os 
alunos: os alunos participaram do processo de construção da ativida-
de, sugerindo a ordem dos procedimentos, criando, em seus próprios 
aparelhos celulares e smartphones, um grupo de conversa online no 
aplicativo WhattsApp para divulgação de seus itens de venda, além de 
definir as datas para postagens e a forma avaliativa.

3ª etapa – Divisão de equipes e pesquisas na Internet – os alunos 
dividiram-se em equipes de até três pessoas e pesquisaram sobre grupos 
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de vendas de produtos usados na Internet, especificamente no aplicativo 
WhattsApp. A professora interviu na pesquisa enaltecendo a importân-
cia do consumo consciente e da necessidade de contribuir com o meio 
ambiente por meio do reaproveitamento, reciclagem, troca e venda de 
itens que não tem mais utilidade, trabalhando de forma interdisciplinar 
com a professora da disciplina de Ciências.

4ª etapa - Elaboração do texto e resolução da situação-problema 
– após definirem o item a ser vendido, cada grupo formulou um texto 
divulgando o produto, definindo valores e percentuais de desconto para 
pagamentos à vista. 

Abaixo, na Figura 1, são dispostas três imagens da tela de um celular 
que demonstram a atividade realizada.

Após a postagem das mensagens, cada grupo foi desafiado a resolver 
as situações-problema, descobrindo por meio de cálculos matemáticos, 
quais os valores dos produtos que os colegas pretendiam vender, os 
descontos e as parcelas de cada prestação. Por fim, escolheram um 
dos produtos postados pelos colegas para comprar e explicaram o que 
os levou a fazerem a escolha. Observa-se, na Figura 1, que os alunos 
promoveram no grupo a discussão de itens que não foram bem com-
preendidos.

5ª etapa – Avaliação dos resultados: A avaliação dos resultados da 
atividade foi compartilhada com os alunos, utilizando-se o projetor 
multimídia. As postagens foram corrigidas em forma coletiva, oportu-
nizando a discussão dos resultados e a autoavaliação. Os alunos tiveram 
a possibilidade de corrigir os resultados dos cálculos matemáticos e a 
reformulação dos textos. 
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Figura 1. Tela de celular contendo atividade pedagógica
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Evidencia-se que as atividades propostas foram pertinentes e, com 
bons resultados despertando a atenção dos alunos e aproximando os 
conteúdos escolares às suas vivências. A forma colaborativa de apren-
dizado contribuiu com a discussão de temas contemporâneos como 
a responsabilidade com meio ambiente e o consumo consciente. A 
possibilidade de realizar pesquisa de forma autônoma e a posterior 
troca de informações, gerou uma rede de conhecimento na sala de aula, 
rompendo com o conteudismo centrado no conhecimento do professor 
e, tendo o livro didático como principal fonte de pesquisa. A avaliação 
dos resultados demonstrou o empenho do grupo na resolução das situ-
ações-problema e a promoção de novos questionamentos.

Considerações Finais

As Tecnologias da Informação e da Comunicação e as convergências 
midiáticas estão em constante mutação, interferindo nas relações e no 
espaço escolar, cada vez mais incutido de informações, nesse sentido 
pressupõe-se que o trabalho educacional torna-se um desafio diário, que 
nas palavras de Kenski (2000, p. 32) “Professores e alunos, reunidos 
em equipes ou comunidades de aprendizagem, partilhando informações 
e saberes, pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com outras 
realidades, dentro e fora da escola, este é o novo modelo educacional 
possibilitado pelas tecnologias digitais”. O uso do aplicativo de mensa-
gens móveis WhatsApp como recurso pedagógico enriquece e favorece 
este “diálogo com outras realidades” proposto por Kenski, denotando 
o aluno enquanto protagonista e responsabilizando-o como sujeito do 
seu próprio processo de aprendizagem, bem como potencializa o papel 
do professor enquanto mediador, conforme explicita Lévy:
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Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a apren-
dizagem e o pensamento. O professor torna-se um animador da inte-
ligência coletiva dos grupos que estão ao seu encargo. Sua atividade 
será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o 
incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a 
pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem etc (1999, 
p. 171, grifo do autor).

O ensino centralizado no conhecimento do professor não atende 
mais as necessidades impostas pela sociedade contemporânea. A forma 
como escola e professores compreendem as mudanças ocasionadas pelo 
intenso desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, delineiam 
novos paradigmas educacionais possibilitando inovadoras práticas como 
a aprendizagem colaborativa, o que contribui na formação do aluno 
pesquisador e autônomo.

Práticas pedagógicas como a descrita neste trabalho, demonstram 
que a utilização de dispositivos móveis em salas de aula contribui para 
a construção de uma nova escola, que forma para a vida e dá significado 
àquilo que é ensinado. A educação formal, por muito tempo cauterizada 
pela doutrinação de livros didáticos, agora faz parte de uma rede de 
conhecimento que contribui com a sociedade, discute problemas, resolve 
desafios, é crítica e atuante.

Vamos tirar proveito do fato de que eles têm computadores diante deles 
e habilidade para usá-los. As escolas devem priorizar a descoberta 
de qual é a maneira correta de integrar a tecnologia no currículo para 
o nível de habilidade dos alunos (Palfrey & Gasser, 2011, p. 277).

A partir das reflexões feitas pelos autores apresentados neste trabalho, 
como Palfrey e Gasser (2011), compreende-se que o uso de tecnologias 
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digitais em salas de aula, não pode ser visto como um mecanismo tecno-
lógico sem aprofundamento teórico e conceitual faz-se necessário refletir 
sobre suas possibilidades enquanto recurso pedagógico na ampliação e 
qualificação dos processos criativos de aprendizagem de forma crítica. 

O aplicativo multi-plataforma WhatsApp e outros recursos tecnoló-
gicos só serão eficientes no processo de ensino e aprendizado se contri-
buírem para a construção de uma nova escola, pautada no conhecimento 
para a vida, onde todos trabalham de forma colaborativa e contribuem 
para uma sociedade mais justa.
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A Grande Reportagem Multimídia como 
Expressão Plena do Jornalismo On-Line: dos 
Sucessos Pioneiros aos Produtos Nativos Digitais

Alexandre Lenzi 1

Trabalho nobre do jornalismo, independentemente da plataforma, a 
reportagem também ganha destaque on-line como sinônimo de conteúdo 
aprofundado, contextualizado e inovador, principalmente no quesito 
formato. Manter e ampliar o uso da reportagem jornalística on-line 
como espaço pleno para experimentação é uma oportunidade para jor-
nais ousarem, inovarem e entregarem um conteúdo diferenciado que 
convença o público consumidor a pagar por ele (Lenzi, 2018).

Por meio de pesquisa exploratória, este trabalho traz um olhar para 
a evolução das grandes reportagens multimídia, partindo dos trabalhos 
pioneiros como os publicados pelo argentino Clarín e o espanhol El 
Mundo nos anos 2000, passando por exemplos de sucesso como Snow 
Fall do The New York Times, a série Tudo Sobre da Folha de S. Paulo, 
o UOL TAB e experiências em Realidade Virtual, até chegar às repor-
tagens especiais publicadas em 2018 pelo jornal nativo digital Nexo. 

1. Doutor e mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC).

 Professor de Jornalismo na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). 
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1 - Os Caminhos Percorridos

A prática do jornalismo na internet já passou por diferentes ciclos 
dentro de uma escala evolutiva. Referência nos estudos da área, John 
Pavlik (2001) enumera três fases distintas 2 ao longo das últimas décadas, 
até chegar a produção de conteúdos pensados especificamente para a 
plataforma digital. Na mesma linha de raciocínio, a pesquisadora bra-
sileira Luciana Mielniczuk (2003) define três gerações a partir de uma 
trajetória dos produtos jornalísticos na web desde os anos 1990 3. Uma 
evolução que continua ocorrendo no cenário contemporâneo e é de se 
esperar que siga presente nos próximos passos do jornalismo na internet.

Seguindo a linha evolutiva, Suzana Barbosa (2007 e 2013) acrescenta 
outras duas gerações, marcadas pelo jornalismo digital em base de da-
dos. No que seria a quarta geração, segundo a autora, as bases de dados 
aparecem como elementos estruturantes da atividade jornalística em 
suas dimensões de pré-produção, produção, disponibilização/circulação, 
consumo e pós-produção, além de aspecto-chave para a construção de 
sites jornalísticos gerando um padrão dinâmico, em contraposição ao 

2. Na primeira delas, em meados da década de 1990, predominava a publicação de 
notícias produzidas, em primeira mão, para edições de outros meios. Em uma 
segunda fase, os jornalistas criavam conteúdos originais para a rede, passando a 
utilizar como complemento algum conteúdo multimídia como fotos, vídeos ou 
áudios. E a terceira fase se caracteriza pela produção de conteúdos noticiosos 
originais desenvolvidos especificamente para a rede e com possibilidades narrativas 
hipertextuais e hipermidiáticas que permitem ao leitor navegar por meio da 
informação multimídia.

3. A primeira é a da transposição, com meramente reprodução de conteúdos de uma 
plataforma para outra; a segunda é chamada fase da metáfora, na qual o jornal 
impresso ainda é o modelo para os sites; e a terceira, ou a fase do webjornalismo 
propriamente dita, na qual se estabelece a atualização contínua, a hipertextualidade 
com o recurso do link, combinada com áudios, vídeos e fotos, fóruns e enquetes 
deflagrando a interatividade, a disponibilização dos arquivos potencializando a 
memória, além das possibilidades de personalização da informação.
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anterior, estático, que havia marcado etapas precedentes. E em uma quinta 
geração, Barbosa (2013) trata do jornalismo convergente e continuum 
multimídia, diante de uma atuação integrada entre os meios, marcada 
pela horizontalidade nos fluxos de produção, edição e distribuição de 
conteúdos. Neste contexto, as mídias móveis, especialmente smartpho-
nes e tablets, são apontadas como os novos agentes que reconfiguram 
produção, publicação, distribuição, circulação, recirculação, consumo 
e recepção de conteúdos jornalísticos em multiplataformas. 

Presentes no que se enquadraria em uma terceira fase do jorna-
lismo na web, de acordo com os diferentes autores citados acima, os 
especiais multimídia, ou grandes reportagens multimídia (GRMs), 
vêm ganhando cada vez mais destaque como apostas dos jornais 
on-line. Estes novos formatos buscam uma real imersão do leitor na 
experiência de consumo de informação jornalística na plataforma 
da internet. No novo cenário, equipes reduzidas e a necessidade de 
constante atualização de conhecimentos técnicos dificultam a multi-
midialização da cobertura factual para os jornais on-line. Mas é nas 
grandes reportagens multimídia que estão aparecendo com frequência 
as experiências mais ousadas em inovação. 

Um divisor de águas no contexto relativamente recente foi a re-
portagem especial Snow Fall (Branch, 2012), publicada pelo The New 
York Times em dezembro de 2012. Com vídeos, áudios, animações 
e infográficos, a produção trata de uma avalanche no estado de Wa-
shington, no extremo norte dos Estados Unidos, que em fevereiro de 
2012 matou três esquiadores profissionais que praticavam o esporte 
nas encostas nevadas do vale Tunnel Creek, nas montanhas Cascade. 
O trabalho estabeleceu um novo patamar e recebeu vários prêmios, 
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inclusive um Pulitzer em 2013.  O sucesso do especial foi tamanho 
que o termo Snow Fall virou “uma espécie de jargão jornalístico para 
identificar a combinação ideal de canais de comunicação numa narra-
tiva online, graças à rara felicidade do produtor John Branch em usar 
o recurso certo para a situação adequada na hora de contar a história” 
(Castilho, 2013). A reportagem é divida em seis capítulos, contendo 
elementos multimídia e uma história narrada com em torno de 18 mil 
palavras. As principais imagens de cada capítulo são trabalhadas não 
como fotografias estáticas, mas como elementos que contenham algum 
tipo de movimento, seja o cair da neve sobre uma montanha ou mesmo 
o movimento da luz solar sobre alguma paisagem. Há, também, áudios 
com relatos em áudio que complementam as entrevistas, e vídeos do 
local onde ocorreu o acidente. Entre os infográficos, destaque para a 
animação que reproduz, com movimento e som, a própria avalanche 
em cima de imagens do cenário real. 

Pesquisadora brasileira na área de reportagem multimídia, Raquel 
Longhi (2014) acredita que, em grande parte, o impacto da navegação, 
design e narrativa multimídia do projeto Snow Fall deve-se ao uso da 
linguagem de marcação HTML5, a quinta evolução do HTML (Hypertext 
Mark-up Language), usada para estruturar e apresentar conteúdo na 
web. Segundo a autora, juntamente com outras ferramentas agregadas, 
o HTML5 trouxe novas possibilidades técnicas para a convergência 
de conteúdos multimídia, que compreende o desenho de interface e a 
imersão narrativa. Trata-se de uma renovação de ferramentas, processo 
constante no ambiente digital, o que não desmerece práticas anteriores. 
Na primeira década dos anos 2000, antes do HTML5, o jornal espanhol El 
Mundo e o argentino Clarín ganharam notoriedade com seus premiados 
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especiais multimídia, produzidos com o software Flash, em formato 
então inovador, reunindo em uma mesma janela, de forma integrada: 
textos, imagens estáticas e em movimento e áudios. O especial Cayucos, 
do Clarín, por exemplo, produzido em 2008 abordando o tema da mi-
gração de africanos em busca de melhores condições de vida, venceu 
o prêmio Society for News Design (SND) – uma das organizações mais 
prestigiadas de design do mundo – pela inovação na apresentação. 

No El Mundo, a tradição dos especiais ainda está presente, mais re-
centemente já na linguagem HTML5. Mas o jornal também é reconhecido 
com um dos pioneiros na utilização dos recursos multimídia. Em 2000, 
produziu o especial 25 años sin Franco (Arroyo, & Martín, s.d.), sobre 
o aniversário de morte do general Francisco Franco, que governou a 
Espanha por quase 40 anos. O trabalho reunia textos, gráfico produzido 
em Flash, áudios e coleções de imagens que podem ser acessados por 
links de forma não-linear, permitindo que cada leitor construa sua ordem 
de navegabilidade. Como lembra Longhi (2014), o produto apresentava 
imagens que podiam ser ampliadas por meio dos cliques do mouse, 
sendo dispostas em conjuntos ou lado a lado. Em uma outra forma de 
exploração dos recursos hipermidiáticos, também incluía chats, o que 
à época se tratava de um recurso bastante novo no ambiente digital. O 
jornal espanhol El Mundo lançaria, ainda, uma série de outros especiais 
utilizando o mesmo padrão ao longo dos anos seguintes. 

Para Raquel Longhi (2014), o software Flash, usado então pelo 
Clarín e pelo El Mundo e por tantos outros periódicos de referência 
na época, marcou um momento do desenvolvimento dos produtos no-
ticiosos hipermidiáticos. Mas agora, com o HTML5, a concepção do 
produto em uma única janela ou quadro é substituída pelo scrolling, 
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recurso que permite a leitura e navegação por meio da barra lateral na 
página, perfazendo uma leitura mais verticalizada, aponta a autora. O 
design utiliza toda a superfície da tela, ao contrário da janela única em 
quadro individual. Normalmente, o produto abre com uma imagem em 
toda a largura da página, seguida por texto que se integra a elementos 
gráficos como fotografias, slideshows, infográficos etc., reforçando a 
proposta de uma narrativa mais imersiva. E com a vantagem de que o 
HMTL permite a navegação em diferentes suportes e tecnologias. 

No Brasil, o jornal Folha de S. Paulo, do Grupo Folha, criou a se-
ção Tudo Sobre para a publicação de grandes reportagens multimídia. 
A primeira edição foi publicada em dezembro de 2013, abordando a 
construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará (Folha de S. 
Paulo, 2013). Entre os atrativos: textos longos, fotos abertas, áudios, 
infográficos animados e até um aplicativo que possibilita ao internauta 
“pilotar” um helicóptero sobre a área de construção da obra. O aplicativo 
é também um exemplo de recurso que podem ser identificados como 
newsgames, jogos que, conforme Bogost, Ferrari, S., & Schweizer. 
(2010), são baseados em notícias e feitos para serem veiculados em 
meios digitais. 

Em edições seguintes, que não apresentaram periodicidade fixa, 
foram abordados temas como os 50 anos da ditadura militar brasileira, 
a crise no abastecimento de água no país, os impactos do contrabando 
na economia e a transformação do Rio de Janeiro para sediar as Olim-
píadas de 2016 (Folha de S. Paulo, s.d.). Neste último, publicado em 
agosto de 2015, uma história em quadrinhos contando a origem das 
favelas no Rio foi incorporada ao pacote com textos, fotos, vídeos, 
áudios, animações, infográficos e, novamente, newsgames (em um de-
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les, o internauta “sobrevoa” a cidade de asa-delta). Também na mesma 
reportagem, vale citar, ainda, o newsgame Sobrevoo, que proporciona 
um passeio de asa-delta pelo Rio de Janeiro, foi produzido em parce-
ria com a IPN-Incubadora – Associação para o Desenvolvimento de 
Actividades de Incubação de Ideias e Empresas, uma instituição sem 
fins lucrativos criada em 2002 por iniciativa do Instituto Pedro Nunes 
(IPN) e da Universidade de Coimbra, em Portugal.

Veículo exclusivamente on-line desde a sua criação também pelo 
Grupo Folha, o portal UOL é outro exemplo de aposta nas grandes 
reportagens. Em outubro de 2014, lançou o UOL TAB (http://www.
uol.com.br/tab), com o desafio de incorporar um novo modelo de re-
portagem multimídia na rotina de uma redação, diante da proposta de 
lançamento de uma nova edição toda semana, sempre às segundas-fei-
ras. Em uma breve análise (Lenzi, 2015), tomando como referência as 
10 primeiras edições do UOL TAB, publicadas entre 13 de outubro e 
15 de dezembro de 2014, são identificadas reportagens que integram 
textos longos – com média aproximada de 1.700 palavras ou 10.000 
caracteres com espaços em cada edição –, fotos usadas como ilustração 
e telas de fundo, infográficos, vídeos, animações e enquetes. Na primeira 
edição, constam também entrevistas exibidas em arquivos de áudio, e 
nas demais publicações outros recursos de sons são utilizados – como 
trilhas para infográficos, por exemplo. 

O texto aparece como elemento condutor da narrativa. As fotos 
são trabalhadas em composição com todo o material restante da re-
portagem, ora como imagem destacada, ora como tela de fundo para 
outros conteúdos. Há também a presença de ilustrações. Outro recurso 
frequente na seção, os infográficos desempenham, principalmente, um 
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papel didático, destrinchando conceitos e trazendo curiosidades. Já os 
vídeos são utilizados para “humanizar” as matérias, proporcionando 
a apresentação de relatos de cases/personagens que ilustram o tema 
abordado, ou como alternativa para acrescentar dicas de especialistas 
sobre o assunto da pauta. A tendência mais evidente que se percebe 
no material é a proposta de consolidar a passagem do trabalho de 
justaposição, onde peças de diferentes mídias são diagramadas em 
conjunto em uma mesma seção on-line mas sem necessariamente 
estarem realmente integradas; para uma experiência de imersão pro-
porcionada por peças que se complementam e formam uma nova 
unidade multimídia. 

No contexto mais recente da busca por novos formatos para a apre-
sentação de conteúdos informativos, ganham destaque também as 
práticas de apropriação da Realidade Virtual (RV) em reportagens, con-
figurando exemplos do chamado jornalismo imersivo, que começaram 
a desenvolver-se em muitas redações de modo exponencial a partir de 
2015 (Lenzi e Longhi, 2017). Este tipo de produção contém, principal-
mente, imagens e vídeos em 360 graus. Exemplos de quem já aderiu à 
tendência do jornalismo imersivo, o argentino Clarín e o espanhol El 
País apresentaram seus primeiros produtos em RV, respectivamente, 
em abril e em maio de 2016, anunciando-se pioneiros na prática no 
idioma espanhol. Em abril de 2016, foi lançado o aplicativo do Clarín 
para Realidade Virtual, disponível para Android e iOS. Parte dos con-
teúdos também pode ser acessada por smartphones, mas é por meio de 
dispositivos de visualização como os óculos de RV Google Cardboard 
ou o Samsung Gear, que o público tem a experiência completa com a 
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Realidade Virtual. Entre as primeiras reportagens, ESMA: sobrevivientes 
del infierno (D’ Atri, 2016).

Poucas semanas depois da estreia do Clarín RV, o espanhol El 
País publicou Fukushima, vidas contaminadas (Verdú, 2016), em 1o 
de maio de 2016, inaugurando o canal do jornal que explora recursos 
em Realidade Virtual. O trabalho abordou a rotina de quem vive na 
região do Japão marcada pela tragédia em 2011, quando um terremoto 
seguido de um tsunami provocou um vazamento radioativo na usina 
nuclear local. O jornalista espanhol Daniel Verdú trabalhou em conjunto 
com profissionais de uma equipe terceirizada que produziu o conteúdo. 
Segundo artigo publicado pelo jornal na véspera da publicação, uma 
equipe de seis pessoas viajou ao Japão em fevereiro de 2016 e passou 
uma semana gravando os cenários em 360 graus, incluindo a produção 
de fotografias tridimensionais. A versão em texto e fotos da reporta-
gem Fukushima, vidas contaminadas foi publicada no site do El País 
e o vídeo em RV, com 9 minutos e 19 segundos de duração, pode ser 
acessado pelo site ou pelo aplicativo El País VR. No site, o público é 
direcionado para o canal do Youtube. Ao acionar o vídeo, um cursor no 
canto esquerdo superior da tela permite que o público conduza a imagem 
em movimento em 360 graus, para cima ou para baixo, para esquerda 
ou para direita. O material conta com narração em tom documental, 
depoimentos e uma animação reconstruindo o acidente. O texto tem 3 
mil palavras, aproximadamente 17,7 mil caracteres, contando os espaços, 
o que caracteriza o formato longform, conceito que tem sido aplicado 
para narrativas onde textos longos e aprofundados são o grande atrativo. 
O repórter Daniel Verdú assina o texto do site e a ideia e o roteiro do 
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vídeo, dois fotógrafos assinam as fotos e a produção audiovisual é da 
New Horizons VR. 

2 – Reportagens de um Jornal Nativo Digital

Importante reconhecer, no entanto, que em mais de duas décadas 
de jornalismo on-line, é possível identificar boas iniciativas além dos 
experimentos bem-sucedidos de jornais impressos e emissoras de rá-
dio e televisão que investiram na criação e no aprimoramento de suas 
respectivas versões digitais. Ganham espaço no cenário mais recente 
também os chamados jornais nativos digitais, publicações informativas 
que existem única e exclusivamente na plataforma on-line. 

Um exemplo brasileiro é o jornal Nexo, publicação digital criada 
em novembro de 2015 e que ao longo deste período ganhou importantes 
prêmios, como Online Journalism Awards 2017 na categoria “excelên-
cia geral em jornalismo on-line – pequenas redações”. A premiação é 
anual, ocorre desde 2000 e é organizada pela Online News Association, 
associação fundada nos EUA e que incentiva a produção de conteúdos 
jornalísticos digitais.

Por meio de pesquisa exploratória, foram analisadas especificamente 
as nove reportagens especiais do jornal Nexo publicadas ao longo de 
2018 na seção chamada “Especial”, visitadas em dezembro de 2018. 
São elas: “Cidades em disputa” (Orenstein, Lima, Falcão,Quadros,Ce-
sar, & Ruiz, 2018) , “Um país que mata” (Fabio, Almeida, Zanlorenssi, 
Falcão , & Souza, 2018), “130 anos pós-abolição” (Roncolato,Almeida, 
Zanlorenssi, Maia, Ruiz, Freitas, & Orenstein, 2018), “A genealogia e o 
perfil dos partidos brasileiros” (Zanlorenssi, Almeida, & Nunes, 2018), 
“A origem de ‘A Origem das Espécies’” (Fraga, Falcão, & Tozi, 2018), 
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“Políticas públicas: o que sabemos, o que queremos” (Miraglia, Mene-
zes, Monteiro, & Falcão, 2018), “Do que o Brasil precisa nos próximos 
quatro anos. E o que farei por isso” (Vick, 2018), “Como foi 2018 em 
gráficos” (Almeida, Zanlorenssi, Maia, & Freitas, 2018) e “247 livros” 
(Orestein, & Capelhuchnik, 2018).

Na análise das reportagens especiais do Nexo, a proposta é, princi-
palmente, identificar características próprias da web ou então qualidades 
que já existiam em outros meios, mas que são potencializadas na inter-
net. Para isso, foram selecionadas sete características básicas, adotando 
como referência aquelas apresentadas em trabalho organizado por João 
Canavilhas (2014): hipertextualidade, multimidialidade, interatividade, 
memória, instantaneidade, personalização e ubiquidade, sendo cada uma 
destas abordada por um autor diferente. A análise detalhada será apresen-
tada em outro trabalho específico sobre o Nexo. Aqui apresenta-se um 
olhar geral, que reforça a ideia de que ao unir características própria do 
gênero jornalístico (como profundidade, interpretação e contextualização) 
com aquelas potencializadas pela publicação on-line (com destaque para 
a hipertextualidade, a multimidialidade e a interatividade), o produto 
informativo digital torna-se algo realmente diferenciado. 

Para isso, contudo, é necessário reconhecer o uso das qualidades 
on-line com um verdadeiro propósito de contribuir para a narrativa 
e não apenas de entreter com uma espécie de pirotecnia gratuita. A 
hipertextualidade no digital garante uma importante autonomia para a 
audiência conduzir o consumo das informações na ordem e na velocidade 
desejadas, processo favorecido principalmente quando menu intuitivos 
são apresentados logo no início da reportagem.
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A multimídia também é trabalhada com preocupações específicas, 
como o propósito de garantir uma real complementariedade informa-
tivas entre os conteúdos apresentados em diferentes formatos, sem 
redundância narrativa. Cada peça contribui com informações novas 
(sejam depoimentos em vídeo, estatísticas em infográficos ou imagens 
em fotografias ou ilustrações) que aprofundam o conhecimento sobre 
o tema abordado em cada um dos especiais. No Nexo, as reportagens 
analisas utilizam no mínimo dois recursos, sendo que o texto é o único 
sempre presente. Entre os demais, aparecem fotos, ilustrações, vídeos, 
áudios e infográficos. Vale registrar que a valorização dos vídeos (que 
aparecem em pelo menos três especiais) e dos infográficos (destacados 
em quatro especiais).

A interatividade e a personalização ainda não aparecem em todo o 
seu potencial. Nem mesmo um recurso tão básico, como o espaço para 
publicação de comentários por parte da audiência, está presente. É de 
se esperar avanços em curto prazo nesse quesito, principalmente na 
promoção de uma maior interatividade, sendo esta reconhecidamente 
uma das características mais marcantes do webjornalismo. A instanta-
neidade não se aplica ao conteúdo produzido pelo Nexo por este não se 
tratar de noticiário factual. E a memória, quando parte da narrativa, é 
explorada de forma semelhante às outras plataformas de publicação do 
conteúdo jornalístico. A vantagem é que no on-line o material publicado 
passa a ser ele próprio um arquivo de memória, podendo ser acessado a 
qualquer momento, o que é resultado de outra característica específica 
do webjornalismo: a ubiquidade.

É justo reconhecer, no entanto, que esse potencial de transformar a 
reportagem em uma experiência on-line que só ocorre de forma plena no 
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digital aparece de forma concreta em diferentes níveis nas reportagens 
analisadas. Sendo que duas delas, “Um país que mata” e “130 anos 
pós-abolição”, destacam-se consideravelmente em relação as demais, 
diante de uma maior diversidade de formatos integrados em produto 
multimídia. A reportagem que combina mais elementos é a “130 anos 
pós-abolição”, que aborda o tema da desigualdade racial no Brasil apre-
sentando conteúdo informativo em textos, fotos, áudios e infográficos. 
A discussão proposta é divida em oito tópicos (como acesso à educação, 
mercado de trabalho, violência, etc.) sendo que todos trazem textos e 
infográficos com dados sobre a atual conjuntura brasileira envolvendo 
a área em questão. Em sete dos oito tópicos, aparece ainda um depoi-
mento de uma personalidade negra falando sobre desigualdade racial, 
sendo que seis depoimentos são apresentados em áudios e um em texto. 
A duração dos áudios varia, sendo o menor com 46 segundos e o maior 
com 5 minutos e 32 segundos. 

A reportagem “Um país que mata” também aparece como um exem-
plo tradicional do gênero jornalístico ao mesmo tempo em que reflete 
a característica da ubiquidade ao ser publicada on-line, além de trazer 
elementos de outras qualidades já citadas da web, como a hipertextu-
alidade, a multimidialidade, a interatividade e a memória. O especial 
traz dados de 20 anos de homicídios e aborda explicações para o crime 
que é uma epidemia nacional. Logo após o título, como abertura da 
reportagem, é apresentado um infográfico animado com números de 
homicídios no país, trabalhado em um formato próprio da internet, com 
acionamento automático que conduz a uma sequência de três telas. Ao 
longo do conteúdo, são publicados 12 infográficos, o que demonstra 
a valorização do recurso para ajudar na interpretação dos dados. O 
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texto também é muito valorizado, sendo esta a reportagem com maior 
quantidade entre todas as analisadas. São 8.900 palavras, ou 54.600 
caracteres contando os espaços, em um exemplo clássico de longform. 
Neste especial não há presença de vídeos, mas as fotos ganham mais 
destaque do que nas demais. São publicadas cinco fotografias, todas 
em preto e branco e abertas de modo a ocupar a largura inteira da tela, 
seja esta o ecrã de um desktop, um tablet ou um smartphone. Trata-se, 
enfim, mais um exemplo, entre os demais apresentados neste artigo, de 
que a reportagem é um trabalho nobre do jornalismo, independentemente 
da plataforma, e que tem potencial para ser um produto diferenciado 
quando publicada on-line.

Mesmo que as seções aqui mencionadas não tenham vida longa, fica 
a ousadia como um marco ao trazer a prática da reportagem multimídia 
para dentro dos jornais. É, no menor dos casos, uma tentativa positiva de 
pensar novos formatos e linguagens em conteúdos jornalísticos específi-
cos para o meio on-line. Raquel Longhi (2009) lembra que o jornalismo 
on-line vem buscando desenvolver uma linguagem própria, dentro de 
um cenário em que a velocidade no avanço da técnica conjuga-se com 
a busca pela melhor maneira de informar. E neste sentido, as novas 
mídias “aos poucos se desprendem de conceitos arraigados pela cultura 
do impresso, e vão afirmando sua própria narrativa” (Longhi, 2009, 
p. 195). A pesquisadora ressalta que a reportagem multimídia vai muito 
além de uma justaposição e/ou combinação de recursos já conhecidos. 
As diversas formas expressivas são inovadoras de tal maneira que se 
constata uma fusão conceitual, ou seja, todos os elementos interagem 
de forma expressiva para um novo modo de representação, fenômeno 
que Longhi denomina intermídia (Longhi, 2009). São exemplos que 
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também podem ser enquadrados no processo de inovação sugerido por 
Caio Túlio Costa (2014). O autor ressalta que as empresas responsáveis 
por um novo jornalismo terão que optar por desenvolver projetos em 
plataformas que não sabem se darão certo. Faz parte do jogo, aponta o 
pesquisador, ao mesmo tempo em que defende que os riscos existentes 
não podem limitar a inovação, característica fundamental para uma 
evolução contínua.  

Ao olhar para publicações de diferentes portes, nacionalidades 
e linhas editoriais, é importante lembrar ainda o mérito da empresa 
jornalística que valoriza a prática da reportagem, independentemente 
da plataforma de publicação do trabalho final. Voltando a citar o pes-
quisador Nilson Lage, no universo do jornalismo diário “para que uma 
boa reportagem se realize, é necessário que a indústria tenha interesse 
em produzi-la – eventualmente por questão de sobrevivência na luta 
pela conquista de leitores ou de prestígio” (Lage, 2012, p. 109). E 
isso, mesmo que em diferentes níveis de intensidade, as empresas aqui 
estudadas estão fazendo.

3 – Considerações Finais

Entende-se que estudar as grandes reportagens multimídia deve ser 
um trabalho constante de pesquisadores da área do jornalismo on-line, 
diante da velocidade das inovações experimentadas no processo narrativo 
dos conteúdos jornalísticos. Um trabalho que pode identificar tendências 
e até mesmo indicar potencialidades a serem exploradas. Aqui, entre 
as experimentações da grande reportagem multimídia estudadas neste 
artigo, uma tendência consolidada é de um conteúdo cada vez mais 
visual. Ou seja, mesmo quando o texto é o fio condutor, ganham grande 
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espaço especialmente produções em vídeos e infográficos. Exemplos 
apresentados ao longo do trabalho mostram que há investimento nas duas 
frentes, no texto, e o longform entra em cena para reforçar a profundidade 
e contextualização para a internet, e nos audiovisuais, com as maiores 
empresas investindo até mesmo em tecnologias caras e que demandam 
mais tempo de produção, como a Realidade Virtual. Há, contudo, uma 
preocupação em não espetacularizar a reportagem, no sentido de evitar 
que o formato seja mais importante do que o conteúdo. Um trabalho 
mais visual pode sim ser aprofundado e informativamente relevante, 
a exemplo do que se tem feito com técnicas do jornalismo de dados. 

Mas não podemos negar que é preciso avançar ainda mais para re-
almente diferenciar o conteúdo on-line do publicado em qualquer outra 
plataforma informativa. Snow fall, do The New York Times, e a série 
Tudo Sobre, da Folha de S. Paulo, são exemplos que parecem estar mais 
avançados. Mas vale o registro temporal: o trabalho do jornal norte-a-
mericano foi publicado em 2012 e a edição de estreia da reportagem 
da série especial do diário brasileiro é de 2013, sendo que as demais 
seguem o modelo da primeira. Em um intervalo de mais de cinco anos, 
era de esperar inovações mais significativas. As experimentações com 
Realidade Virtual são um respiro de inovação, mas produtos específicos 
e com um alcance a ser relativizado. 

O Nexo, por tratar-se de um nativo digital, poderia avançar mais 
em relação aos modelos de referência da reportagem tradicional. Por 
exemplo, a interatividade, característica tão básica do jornalismo on-line, 
é explorada de forma tímida na amostra aqui estudada. Novos estudos, 
para outras seções do Nexo, para outros jornais tradicionais e, princi-
palmente, para outros nativos digitais são necessários para aprofundar 
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o debate e contribuir para um trabalho mais propositivo em relação 
aos novos formatos possíveis. Ou seja, identificar ou até mesmo criar 
modelos para um produto realmente nativo digital que perderia algo 
se fosse transportado para um dos formatos tradicionais (impresso, 
televisivo ou radiofônico). Desta forma o desafio, a ser trabalhado de 
forma conjunta entre empresas, profissionais e pesquisadores, é avançar 
ao ponto de ter na grande reportagem multimídia um produto que só no 
on-line encontra o espaço para existir de forma plena. 
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Rutinas de Producción de Información en Los 
Ciberdiarios de Ecuador

Diana Rivera-Rogel1

Los modelos de trabajo en la producción de información para Internet 
son diferentes a los de la prensa tradicional, ya desde los años 80 Armand 
Mattelart e Yves Stourdzé (1984, p. 152) se refirieron a este tema: “la 
naturaleza y diversidad de las nuevas tecnologías de comunicación lla-
madas a transformar el proceso de producción y a modificar las redes de 
transmisión y difusión acarrean una redistribución del reparto anterior 
de las funciones o de la división sectorial de las actividades, porque se 
trata a la vez de técnicas de grabado, duplicado, transmisión (videotex 
y teletexto proporcionan buenos ejemplos de tales suposiciones) que 
originaron una nueva división del trabajo”.

Berta García Orosa (2009, p. 32) concibe a las rutinas productivas 
como “pautas de comportamiento consolidadas en la profesión, asimi-
ladas por costumbre y habitualmente ejecutadas de forma mecánica, 
que están presentes en todo el proceso de producción informativa”. El 
propósito principal de las rutinas es ahorrar tiempo en la confección 
de las informaciones.

1. Doctora en Comunicación y Periodismo, Grupo de Investigación Comunicación, 
Educación y Tecnologías CET, Universidad Técnica Particular de Loja.

 E-mail: derivera@utpl.edu.ec
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Al respecto Pablo Boczkowski (2006, p. 209) dice que el cambio 
por el cual se abandona el proceso tradicional de selección de infor-
mación y se implementan rutinas en las salas de redacción se centra 
en la facilitación y la circulación de información producida por una 
amplia red heterogénea de usuarios transformados en productores de 
contenidos.

Sin embargo, actualmente las salas de redacción tienen mayores 
recursos y autonomía por parte de los periodistas para obtener la in-
formación a ser publicada. Las rutinas productivas permiten analizar 
las noticias como un producto social y organizacional en las diferentes 
fases de producción (recolección de la información, selección y edición) 
(Retegui, 2017).

Las rutinas de los medios impresos se organizan de la siguiente ma-
nera. Al medio llegan todos los días boletines de empresas, instituciones, 
etc., estos son organizados y analizados por el editor y distribuidos a 
los reporteros. 

En la prensa escrita el primer reparto de tareas se realiza la noche 
anterior. Los responsables de cada sección, con las provisiones en la 
mano, distribuyen a los reporteros gráficos y a los redactores entre 
los distintos escenarios marcados, principalmente, por los gabinetes 
de comunicación institucionales. El temario, que comienza así a 
gestarse la noche antes, se amarra de forma prácticamente definitiva 
en la reunión del staff de la mañana, aunque queda abierto a que 
hechos súbitos o no programados puedan trastocar el plan trazado, si 
se consideran de más relevancia que los previamente seleccionados. 
Con las prioridades ya definidas y el espacio asignado, las diferentes 
secciones jerarquizan los temas sobre los que trabajarán. El paso 
final es la reunión de portada que tiene lugar a media tarde y que se 
sitúa en la primera página cuatro o cinco temas de todo el material 
recolectado, seleccionado, jerarquizado y redactado. De esta forma 
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el periódico construye cada jornada la actualidad que trasmite a sus 
lectores. (Vásquez, 2006, p. 146)
En líneas generales, en el proceso de elaboración de una noticia 
del día, los periodistas toman como punto de partida las informa-
ciones obtenidas a través de las convocatorias recibidas por correo 
electrónico, material de ruedas de prensa, presentaciones… o de las 
agencias de noticias. Si es necesaria alguna información adicional 
se tiende a recurrir al teléfono para contactar con las fuentes de 
confianza. (Masip, 2005, p. 569)

Las rutinas de producción de información se organizan de acuerdo 
a las necesidades de cada medio de comunicación. Como señala Mauro 
Wolf, las fases principales de la rutina de producción informativa, que 
se dan en los diferentes soportes, son básicamente tres: la recogida, la 
selección y la presentación de las noticias. Es decir, las rutinas deter-
minan lo que el medio es y lo que podría llegar a ser. 

La recogida de información “se produce sobre todo a través de 
fuentes estables que tienden a suministrar material informativo ya 
fácilmente incorporable en los normales procesos productivos de 
la redacción. El ejemplo más frecuente es la práctica de elegir los 
comunicados de agencia y publicarlos como noticias, con algún leve 
retoque superficial, estilístico, o acompañados de algún soporte visual” 
(Wolf, 2005, p. 133).

Tres elementos forman parte de esta primera fase: las fuentes, las 
agencias y el dietario.

Las fuentes son todos aquellos emisores de datos de los que se sirve 
el profesional de la comunicación para redactar las noticias. Las fuentes 
de información son diversas y variadas.
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Es importante resaltar que las fuentes juegan un papel fundamental 
en el contenido de cualquier producto informativo. Por ello, el estu-
dio de las fuentes es esencial en las investigaciones sobre las rutinas 
productivas. 

Las agencias de noticias constituyen una fuente valiosa de infor-
mación. “Las agencias de noticias garantizan un flujo de información 
continuo, de gran calidad y absoluta confianza para los mass media, ya 
que se asientan sobre un consolidado dispositivo industrial en la pro-
ducción y distribución de noticias perfectamente adecuadas al registro 
periodístico. El prestigio de las agencias trasciende las fronteras: Reuters, 
Associated Press o EFE constituyen hoy una referencia informativa 
insoslayable” (Vásquez, 2006).

El material de agencia de acuerdo con José Ignacio Armentia y 
José María Caminos (2003) tiene en los medios de comunicación dos 
usos esenciales: como información central y exclusiva, en los casos 
en los que el medio no tenga posibilidades propias de acceder a ese 
material informativo por sus propios medios. Y, como complemento 
de las informaciones que el medio de comunicación obtiene a través 
de sus propios causes. 

El dietario es la agenda en la que se hace constar el listado de temas 
que investigará el medio de comunicación. “Un medio moderno se 
caracteriza no solo por sus servicios a la opinión pública en términos 
de construir la información de rutina, sino también por la introducción 
de nuevas problemáticas y tendencias que aparecen en las sociedades” 
(Martini, 2000, p. 38).

Para seleccionar una noticia se tiene en cuenta su importancia. 
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No puede explicarse la selección solo como elección subjetiva del 
periodista (aunque sea profesionalmente motivada), sino que hay 
que verla como un proceso complejo, que se desarrolla a lo largo 
de todo el ciclo productivo, realizado por distintas instancias (desde 
las fuentes hasta el redactor individual) y con motivaciones que no 
siempre obedecen inmediatamente a la directa necesidad de escoger 
qué noticias deben ser publicadas. La observación puede aplicarse 
también a los valores/noticia que en realidad no impregnan tan solo 
el momento de la selección, sino un poco todo el proceso productivo. 
(Wolf, 2005, p. 145)

Y, por último, la confección y presentación de los hechos, aquí hay 
que tener presente que los hechos publicados deben estar contextualiza-
dos, y en este sentido actualmente tienen grandes ventajas con el uso de 
Internet. Pueden utilizar recursos multimedia, hipertexto e interactuar 
con el público. Ante la premura de la actualización y la acuciante ins-
tantaneidad no es de extrañar que los medios publiquen primero en las 
redes sociales para posicionar las informaciones de cara a las búsquedas 
de los usuarios, y luego difundan una noticia más extensa en su portal 
(Fernández y García, 2016).

En este sentido, los cambios en los medios impresos no han sido 
relevantes, en el ámbito digital, estos cambios han sido drásticos pro-
vocados principalmente por el fenómeno de la inmediatez. 

Metodología

En este sentido, el presente trabajo de investigación busca conocer 
las rutinas de producción de información de cuatro medios de comuni-
cación de Ecuador: El Universo, El Diario,  El Mercurio y Crónica, uno 
por cada modelo: nacional, regional, provincial y local. Para conocer el 
perfil de las rutinas de producción de la información en los cuatro diarios 
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-cobertura de este trabajo-, se recurrió a la observación no participante 
y entrevista en profundidad a los editores online.

Se utilizó la observación no participante para conocer el funciona-
miento de los cuatro ciberdiarios y obtener información sobre acceso, 
participación, manejo de información y la dinámica de trabajo de la 
sala de redacción. 

Otro de los instrumentos que se aplicó fue la entrevista en profun-
didad que se aplicó a los editores de los cuatro ciberdiarios estudiados.

Una entrevista en profundidad es una conversación entre dos per-
sonas, un entrevistador y un informante, dirigida y registrada por 
el entrevistador. El investigador cuenta con una guía o esquema de 
cuestiones en el cual las preguntas no se encuentran estandarizadas 
como en el cuestionario. Las palabras empleadas, la secuencia, se 
dejan al juicio del entrevistador y se pueden formular preguntas 
adicionales si se consideran que son importantes para la investiga-
ción. (Mejía, 2002, p.143)

Rutina de Producción de Información en los Cuatro Modelos 
Seleccionados

Conforme a los datos obtenidos mediante la observación no parti-
cipante en las salas de redacción seleccionadas para el análisis, son los 
reporteros de las ediciones en papel quienes salen a la calle y facilitan 
la información necesaria para que sus compañeros digitales construyan 
noticias y las publiquen al instante. A la par los periodistas digitales, re-
visan las agencias internacionales, los medios locales y las redes sociales, 
donde se filtran datos de última hora, que también son publicados en los 
ciberdiarios. 
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Durante la investigación, se prestó especial atención a las rutinas 
productivas: organización interna, trabajo de los periodistas y editores, 
horarios y distribución de actividades.

www.eluniverso.com

La dinámica de trabajo de este ciberdiario empieza a las 7h00, 
cuando llegan el editor y los periodistas encargados de la redacción de 
eluniverso.com y de las redes sociales. Para la actualización de Facebook 
y Twitter existen dos periodistas, uno trabaja de 9h30 a 19h00, y el otro 
hasta las 23h00. Se renuevan con información de la versión impresa. 
Estas personas cumplen también el papel de gatekeeper, eliminando 
los comentarios que no cumplen con los estándares propuestos por el 
medio de comunicación, es decir si son ofensivos, etc. 

Tres periodistas trabajan durante la jornada de la mañana, de 7h00 
a 15h30 y tres por la tarde, de 15h30 a 20h00. Los periodistas durante 
la mañana revisan las noticias de las agencias EFE, Reuters, AFP y AP, 
escuchan la radio City (del mismo grupo) y monitorean los canales de 
televisión, a base de ello redactan las noticias y las suben a la Web. Todos 
los días hacen un control de los diversos medios de comunicación. La 
herramienta de ciberparticipación ‘Testigo móvil’ sirve como referen-
cia para redactar notas. Para armar las noticias se toman en cuenta los 
elementos de la pirámide invertida.

Todos los días, de 10 a 11 horas, el jefe de redacción, junto con la 
editora y los responsables de las redes sociales, se reúnen para planificar 
el trabajo de la jornada, tomando como referencia la agenda del medio 
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impreso2. Los periodistas tienen la opción de proponer y publicar noti-
cias. En los temas cruciales es el editor quien autoriza su publicación. 

Los periodistas de la edición online, de acuerdo con lo observado, 
se apoyan en sus compañeros reporteros del papel para obtener infor-
mación al instante. Para ello, se ponen en contacto con ellos a través 
del teléfono móvil.

La editora y el subjefe de redacción son los responsables de revisar 
el correo electrónico y de dar respuesta a los usuarios. No se corrigen 
las faltas ortográficas y errores de concordancia, se publican tal como 
llegan. Al reporte de errores tienen acceso todos los periodistas de la 
edición online,  pero no conocen los comentarios.

En las primeras horas de la mañana se colocan las noticias en la 
Web con la información que se tiene a mano, y con el paso del tiempo 
se van complementando con vídeos, fotografías, etc. 

Por la tarde, el proceso es similar, los periodistas actualizan el 
ciberdiario con las noticias de sus compañeros de la versión impresa y 
con las novedades que se presentan en las agencias de noticias u otros 
medios de comunicación.

A partir de la media noche en el ciberdiario se visualizan las noticias 
que se publicarán en la versión papel el día siguiente. Las primicias 
son manejadas con el mayor cuidado posible. Si se trata de temas que 
suceden en el día y que tienen una corta duración y se publican en el 
diario digital, pero si es una investigación amplia y de interés, la ex-
clusiva la tiene el periódico tradicional, esto añade valor a la venta de 
espacios publicitarios.

2. Resultados de la observación no participante de la sala de redacción de eluniverso.
com, 06 de junio de 2011.
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www.elmercurio.com.ec

La rutina en elmercurio.com.ec empieza a las 8h00, cuando la editora 
online llega al medio. Este ciberdiario realiza un trabajo conjunto con 
la redacción tradicional, a pesar de que físicamente no funcionan en el 
mismo espacio. En el diario digital trabajan tres personas: directora, 
editora y webmaster. 

La editora lo primero que hace cuando llega a la redacción es cer-
ciorarse de que los once periodistas y un corresponsal hayan subido 
todas sus notas del día anterior. Posteriormente, actualiza la Web con 
información de la agencia EFE y con los reportes de los periodistas de 
la versión impresa que salen a las calles. Los reporteros a más de lle-
var o enviar las notas por correo electrónico en el momento en que se 
producen los hechos, dependiendo del tema, deben hacer vídeo, audio 
y fotografía. A la par actualiza las redes sociales de Twitter y Facebook. 

El trabajo se planifica todos los días de 8h00 a 9h00 a través de una 
reunión, en la que participan los periodistas y editores del rotativo tra-
dicional. La editora online no asiste, el ciberdiario se ajusta a la agenda 
temática de la versión impresa. 

A las 12h00, la editora conjuntamente con la directora, quien ingresa 
al medio a las 9h30, revisan, contestan y filtran los diferentes comenta-
rios de los usuarios. A pesar de que los periodistas suben las noticias, 
son estas dos personas las encargadas de dar respuesta a los lectores. 

El trabajo del webmaster consiste en dar mantenimiento al servidor 
y ver que la plataforma esté funcionando con normalidad. 

A las 17h30 está lista la editora para continuar con el trabajo hasta 
las 20h30, las actividades son las mismas: revisar las agencias de noti-
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cias y reportes de los periodistas, para actualizar la página y las redes 
sociales. Asimismo, realiza algunas entrevistas sobre temas de denuncia. 
Cada cierto tiempo se invita a personajes ilustres y autoridades, con 
quienes se debaten temas de actualidad, que son transmitidos en vivo 
en la página Web a través de streaming.

La información del ciberdiario se diferencia, en cierta medida, de 
la versión tradicional, las noticias del día a día son redactadas por la 
editora con los datos de los reporteros y a partir de la media noche se 
publican todas las notas del papel. Se respeta la misma jerarquía, es 
decir, las noticias más importantes en el medio tradicional también lo 
son en el digital. La diferencia está en que existen notas de última hora 
que solo se colocan en el ciberdiario.

Para seleccionar las noticias que se publican en la Web se toman 
en cuenta los siguientes parámetros: actualidad, novedad y hechos que 
tengan impacto local, regional y nacional. 

www.eldiario.com.ec

Las actividades de este ciberdiario inician a las 8h30, el trabajo 
consiste en monitorear Radio Sucre, los periódicos nacionales y la agen-
cia EFE, también solicita información a sus compañeros de la versión 
impresa, y con estas fuentes redacta las noticias para eldiario.com.ec.

A partir de las 9h30 los editores de las diferentes secciones se reú-
nen, no asiste el editor online, porque su jornada empieza a las 10h00. 
Su trabajo consiste en revisar las noticias publicadas y corregir faltas 
de ortografía. Luego analiza la información de la agencia EFE y las 
Web nacionales, con estos datos actualiza la página. A la par revisa el 
correo electrónico.
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Posteriormente, ingresa a ‘Google Estadísticas’ para observar el 
número de visitas que ha generado el diario. 

Todas las noticias que se publican en el diario, se colocan en Twitter 
y Facebook. No se realizan coberturas en vivo. 

En la edición online trabajan un editor, dos periodistas y dos 
webmaster. El editor es la única persona que revisa y da respuesta a 
las aportaciones de los usuarios, aprueba entre 60 y 100 comentarios 
diarios. Los periodistas tienen la libertad de publicar las noticias que 
crean conveniente, siempre y cuando cumplan con los criterios periodís-
ticos: actualidad, interés del tema y tratándose de un medio provincial 
la forma en que la información puede afectar a los intereses de la gente; 
salvo en el caso de temas relacionados con medios de comunicación que 
son directamente autorizados por el subdirector del medio tradicional 
y el editor online. 

Las primicias se publican primero en la versión impresa porque aquí 
es donde se logran más pautas publicitarias. 

A las 15h30, se actualiza la Web hasta las 20h30. El corresponsal 
de la ciudad de Manta también ayuda en esta tarea.

La reunión de cierre se realiza a las 18h00, participan todos los 
editores, en esta reunión se elige el tema de portada y secundarios. A 
las 18h30 el editor online revisa las secciones del medio impreso que 
están a su cargo: Actualidad e Internacional.

Generalmente, se ejecutan tres actualizaciones en el día: 9h00, 
14h00 y 19h00. Cuando se cierra la edición impresa el equipo de dise-
ño sube las notas a la Web y las programa para que se hagan públicas 
a la media noche. Dependiendo de la coyuntura de los temas se hacen 
actualizaciones en la madrugada.
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www.cronica.com.ec

Todos los días el equipo de redacción asiste de 7h00 a 7h30 a una 
reunión para planificar las noticias de ese día. La editora online no in-
tervine pero aporta con temas que en su mayoría son extraídos de los 
correos que envían los usuarios.

La dinámica de trabajo para la Web, la realiza el personal de la sala 
tradicional, integrada por una jefe de redacción y cuatro periodistas. 

La editora online, cumple las funciones de actualización y mante-
nimiento de la página. 

Al medio día una vez que se distribuye el diario en papel la editora 
actualiza la Web, se colocan las mismas noticias del periódico tradicional.

Conclusiones

Los ciberdiarios eluniverso.com, elmercurio.com.ec y eldiario.com.
ec tienen similares rutinas de producción de información, inician sus 
jornadas de trabajo entre las 7h30 y 8h30. El diario local, a pesar de que 
su actividad empieza a las 7h00, la dinámica es diferente, no alimenta 
la Web con frecuencia. En los tres primeros, los editores y periodistas 
cumplen básicamente las mismas funciones: revisar las agencias de no-
ticias y otros medios de comunicación, y a base de ello ir actualizando 
las Web. Posteriormente, se dedican a refrescar las redes sociales. 

El proceso de selección de las noticias en los cuatro ciberdiarios 
corresponde a los periodistas y editores. En temas delicados son los 
editores quienes directamente aprueban la publicación. Ellos también 
filtran y aprueban los comentarios del público. Es importante destacar 
que los cuatro ciberdiarios tienen la información local como bandera.



859

Referencias

Armentia, J. & Caminos, J. (2003). Fundamentos del periodismo impreso 
(1a ed.). Barcelona: Editorial Ariel, S.A.

Boczkowski, P. (2006). Digitalizar las noticias. Innovación en los 
diarios online (1a ed.). Buenos Aires: Manantial.

Fernández, C. & García, F (2016). The use of mobile phones as tool 
for access and knowledge exchange by students in Spain when 
studying. Prisma Social: revista de investigación social, (Especial 
1), 190-208. 

García, B. (2009). Gabinetes de comunicación online. Claves para 
generar información corporativa en la red. Sevilla: Comunicación 
Social.

Martini, S. (2000). Periodismo, noticia y noticiabilidad. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma.

Mattelart, A. & Stourdzé, Y. (1984). Tecnología, cultura y comunicación. 
Barcelona: Mitre.

Masip, P. (2005). Rutinas periodísticas e Internet en la información 
diaria. En P. Masip & J. Rom (Eds.), La utopia digital en els mitjans 
de comunicació. Actes del III Congrés Internacional Comunicació 
i Realitat. Barcelona: Trípodos.

Mejía, J. (2002). Problemas metodológicos de las ciencias sociales en 
el Perú. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



860

Retegui, L. (2017). La construcción de la noticia desde el lugar del 
emisor. Una revisión del newsmaking. Revista mexicana de opinión 
pública, 23.

Vásquez, M. (2006). Noticias a la carta: periodismo de declaraciones 
o la imposición de la agenda (1ª ed.). Sevilla Comunicación Social.

Wolf, M. (2005). La investigación de la comunicación de masas. La 
Habana: Editorial Félix Varela.



861

El Escenario de Reinvención de la Prensa 
Digital en Ecuador: una Radiografía del Efecto 
Mediamórfico

Bryan Patricio Moreno-Gudiño1

Durante los dos últimos decenios, el adelanto de las técnicas y 
tecnologías informáticas ha proyectado a las empresas de información 
de Ecuador hacia una gestión de mensajes polivalentes. El imperativo 
de innovación se traduce en una redefinición de las actividades de sus 
gestores hacia el aprovechamiento de la multiplicidad de canales, códigos 
lingüísticos, formas, formatos y universos expresivos. Una escena en 
la que los media impresos deben superar aquellos condicionamientos 
tradicionales para responder a un modelo de fecundación de relatos 
donde priman las aspiraciones fragmentadas de la audiencia actual. 

El motor de búsqueda de Google arroja más de veinticuatro millo-
nes de resultados al enunciado prensa digital en Ecuador. Entre dichas 
derivaciones se identifican aquellas concepciones hipotéticas elemen-
tales y, en contraste, un aparataje de disposiciones exageradas y hasta 
redundantes. Es decir, un universo de utopías y distopías. Empero, 

1. Investigador, licenciado en ciencias de la Comunicación Social y estudiante de 
posgrado en Comunicación Digital Interactiva por la Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina). 

 Correo electrónico: sr.bryan.moreno@hotmail.es
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más allá de percibir el fenómeno a través de un rastreo ad lítteram de 
la diversidad de informes, este texto, de estilo académico, responde a 
una aproximación argüida y actualizada de la compleja dinámica de 
producción/reproducción de la rotativa ecuatoriana en el ecosistema 
emergente actual. Estos «nuevos viejos media», como los designa Al-
berich (2005), revelan aquella transformación consignada a la obtención 
de un carácter integral (p. 213).

La noción de resignificación de la rotativa comprende, entre algu-
nos atributos, una ventaja competitiva que facilita el reconocimiento 
del ente consumidor entre las diversas manifestaciones mediáticas. La 
dinámica de producción/difusión de experiencias narrativas se con-
solida en una oportuna excitación de los sentidos y estímulos de una 
sociedad interconectada. Un proceso de construcción de una infinidad 
de discursos híbridos y significativos que posibilitan la participación, 
expansión e interactividad. Para entender este efecto es preciso tratar 
la conquista sociotecnológica que dilata las modalidades de consumo 
hasta trasladarse a una infinidad de oportunidades de reproducción de 
ideas y sueños. 

La tan referida convergencia de soportes presume la dualidad de la 
prensa hacia la complementariedad de la esfera dicotómica analógica/
virtual para la conformación de una legítima célula informativa. En-
tonces, la lógica tradicional es desplazada por un imperativo resuelto 
en aquella habilidad para sugestionar al usuario en el escenario digital. 
Por tanto, una analogía –consonante– estable sería la del accionar del 
pescador y su aparejo, cuya instrumentación capta una medida signifi-
cativa de objetivos. La construcción algorítmica, diluida entre ceros y 
unos, acomete en la definición de estrategias que retengan la atención 
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del consumidor y adecúen una vivencia de la comunicación. Relato 
multiplataforma superando la monofuncionalidad del contenido impreso 
(Torras i Planas, 2013). 

Delimitar un marco temporal destinado a la incursión de los media 
impresos en las nuevas técnicas de comunicación es apresurarse en un 
hecho que apenas está iniciado. En efecto, únicamente hemos visto el 
pico del iceberg. En principio, porque en el contexto ecuatoriano han 
transcurrido un poco más de dos décadas desde aquel primer ensayo 
en el que diario Hoy digitalizó su edición cuotidiana, estableciéndose 
como una conexión entre las expectativas informativas de los migrantes 
y el acontecer nacional (Rivera Costales, 2013). Dicha representación 
figuró como un hito en el que se superaban los condicionamientos 
espaciales y temporales. Mientras que para el primer lustro del siglo 
XXI, se sumaron recursos informáticos como la indexación a través de 
una estructura multienlace. 

Durante este denominado nivel de exploración, la rotativa captó 
un proceso de refinamiento. Esta re-evolución tecnocomunicacional 
sofisticó la mecánica de producción, transmisión y almacenamiento de 
la información (Díaz Noci, como citado en Moreno Martín, 2001). Cada 
vez, el acceso y la capacidad de asociación se convertían en unidades 
medulares de la emisión de noticias para la red. Esta refuncionaliza-
ción corroboraba la necesidad emergente de innovar para adquirir un 
grado de competitividad. Por tanto que, la audiencia se convertía en un 
sujeto activo capaz de adjudicar decisiones categóricas. Ahora bien, el 
periódico virtual debía diferenciarse, presentando una narración mixta 
y auténtica, figurando, en principio, como un valor agregado de las 
empresas noticiosas. 
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Por su parte, Prieto (2007) identificó propiedades como la instan-
taneidad y la asincronía que, al tiempo, perfilaron la naturaleza de la 
prensa digital. Cada uno de los segmentos informativos destapaba pa-
trimonios ignotos para la rotativa, y propios de la singularidad on line. 
Esta evolución, aunque pausada, comprendió un adelanto para los 
medios gráficos en el territorio ecuatoriano. La redefinición de la labor 
informativa significó una gestión consumada de la información para 
la conquista de mensajes multidimensionales. Argumento que, en sí, 
incluye la disposición de un contenido efectivo y su respectivo trata-
miento en la diversidad de plataformas, adquiriendo más relevancia 
(Micó & Masip, 2008). 

El ecosistema virtual fecundó un multiverso idóneo para la confi-
guración del relato expandido. Una fórmula narrativa escoltada por la 
semántica de la imagen e intimidad del sonido. Según Moreno Martín 
(2007), la prensa digital transmutó como medio versátil, capaz de sostener 
texto, audio, video, infografía, etcétera. Noticias multimedia. La conju-
gación de formas y formatos. Legítimos continentes interrelacionados 
entre cada uno de sus tramos. De acuerdo con Scolari (2008), la conse-
cución de macrorrelatos, cargados de la pericia tradicional y renovación 
digital de la prensa. Para finalizar el primer decenio del siglo XXI, los 
conceptos de deslocalización, hipertexto, instantaneidad, indexación 
y multimedialidad eran habituales en la actividad transaccional de la 
información (Figura 1). Es decir, un panorama que prometió diferentes 
oportunidades y retos a la edición impresa. 
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Figura 1. Evolución de la prensa digital en Ecuador. Elaboración propia.

La dimensión de la red se extendió hacia un entorno definido por el 
arreglo de una arquitectura maleable. Entendiéndose, de esta forma, la 
identidad de la rotativa, establecida en la manera en la que las audien-
cias intervienen, gestionan y co-construyen el contenido noticioso. Un 
marco de acción alejado de pequeños y escogidos cenáculos para pro-
piciar la participación y desemparejar a la prensa de la –estricta– figura 
de un gran depósito de datos. Esta correlación comprende el episodio 
subsecuente, la trayectoria destinada al aprovechamiento del modelo 
de interactividad patrocinando la preeminencia resistida por los medios 
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masivos. Dicha esfera es el pasaje de reflexión de los media impresos 
hasta la actualidad. En palabras de Barredo-Ibáñez y Díaz-Cerveró (2017) 
el estado de incorporación de la interactividad en el país de estudio es 
progresivo, discerniendo la relación –cuasi– proporcional entre una 
brecha tecnológica y la experimentación de los protocolos informáticos. 

Recapitulando, este trayecto deposita cierta correspondencia con la 
teoría de la evolución de las especies, de Charles Darwin. Como parte 
de un proceso de adaptación, la nueva ‘especie digital’ se transforma 
para sobrevivir. Fidler (1998) señala que esta variedad experimenta un 
efecto mediamórfico. Un desarrollo que reúne y complementa los ras-
gos congénitos con el advenimiento tecnológico e informático. Miquel 
Pellicer (2014) reconoce que esta denominada reconversión aleja a las 
redacciones de las fronteras comunicativas, ampliando el interés que 
pueden alcanzar en distintos escenarios. 

Dicha apariencia no solo multiplica el vaivén de información de 
manera ilimitada, sino que amplifica los modos en los que se obtiene un 
aprovechamiento sistémico de la narrativa. Es decir, hacia un espacio 
de reunión de competencias multidisciplinares al aumentar la inter-ope-
ratividad de los sistemas electrónicos. El autor Jódar Marín (2010) 
precisa el tratamiento especializado de contenidos, la profundización 
y el acceso aleatorio como el contrafuerte de la prensa electrónica. El 
adelantamiento de los media impresos en el estado ecuatoriano, aun-
que calmado, demuestra la condición imperiosa de reconfigurar los 
discursos convencionales para componer una renovada historia en la 
dimensión digital. 

Enfocarse en la gestión de los contenidos digitales presume la re-
flexión- acción de un sistema dilatado que se compone de la innovación, 
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creatividad, tecnología y estética. Basado en la circulación de las tele-
comunicaciones en rizomas de información que penetran las barreras 
espacio-temporales. Más que una realidad de Perogrullo, supone la 
consideración de cada uno de los elementos constitutivos del relato en 
su distribución personal y vinculada; del macrosistema y los microrre-
latos, del movimiento, de la imagen (bidimensional, tridimensional), de 
la animación, de la tipografía, del color, de la sintaxis, de la gramática. 
Este número de elementos conjugados despeja formatos rígidos para la 
propagación de pensamientos y quimeras. El tránsito entre lexía y lexía 
añade data que viabiliza la aplicación, continuidad y permanencia de 
la maqueta noticiosa (Landow, 2009). 

Dicha afinidad desplegó a la rotativa ecuatoriana hacia una plétora 
dispuesta al adelantamiento del relato. En conformidad con Salaverría 
(1999), el hipertexto ha superado limitaciones y carencias como la 
redundancia y previsibilidad para sustituirlos por la amplificación de 
materiales, instrumentos y datos. Narraciones que se descomponen en 
conjuntos orgánicos y, que en su enlace, componen un solo cuerpo. 
Resumiendo, se considera como una presteza transdisciplinaria, con-
figurada en una generación de environments (ambientes, en su traduc-
ción al español) virtuales que suministran instalaciones interactivas y 
estéticas para la satisfacción de necesidades determinadas. Resulta, 
entonces, de la dinámica neuronal del consumidor moderno, desde el 
empoderamiento colectivo, sintetizado en decisiones de demanda de 
mensajes significativos que, al tiempo, posibiliten la deconstrucción de 
nuevas esferas del conocimiento. 

Se trata de un contexto de gestión activa y proactiva para la fecunda-
ción de una nueva gramática comunicativa, cuyos objetivos se distribuyen 
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en acciones concretas a través de un denominador común, la hipertex-
tualidad. Mientras que, para algunos, este punto último se considera 
un valor de circunspección agregada; el adelanto tecno-comunicacional 
advierte el replanteamiento de funciones hacia la vocación profesional 
de auténticos artistas mediáticos para la preparación de discursos inte-
grados a la realidad globalizada de discursos fragmentados, específicos 
y combinatorias creativas (La Ferla, 2007). En un recorrido de opciones 
e intereses etéreos, la concepción de comunicación se torna, además, 
pragmática. Inmersa en las afinidades del ciudadano digital; múltiple, 
en opciones, alejada de prototipos unidireccionales; interactiva, cuyo 
manejo intuitivo ratifique, en tanto en cuanto, el accionar representativo 
(posesión/acceso) de las nuevas y nómadas audiencias. 

Como lo señala Landow (1995), las redes de nodos y enlaces admiten 
una navegación ampliada intra y extratextual. Paralelamente, este diseño 
ubica al usuario en una posición privilegiada, pues el ente define el re-
corrido de consumo deseado. En síntesis, como aquel ambiente a través 
del cual se puede percibir que las acciones tienen efectos eminentes e 
inmediatos. Se trata de un proceso de negociación del sentido en el que 
coexisten los signos, referentes cuotidianos y las realidades presentes. 
Sin duda, esto requiere una planificación lógica y consecuente con los 
resultados derivados que trascienden lógicas tradicionales. Más que 
una escueta presencia de un sector determinado, el hábitat algorítmico 
se establece como el paradigma de las representaciones enérgicas y 
re- significativas de la comunicación que rehacen el modelo social en 
el territorio. 

La célula narrativa está compuesta de unidades compositivas que 
renuevan su esencia plurivalente. Facultad que se descubre en aquella 
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relación armónica entre el estado expresivo y el tejido informático. Una 
predisposición que ensaya en perspectiva a la introducción de modos 
–inéditos– de transferir la información. Más allá de la uniformidad, la 
preparación de múltiples campos de reproducción certifica la natura-
leza exploratoria del ser. En este respecto, la prensa digital no ansía la 
clonación de las diligencias habituales, por el contrario, se establece en 
la reinvención de sus operaciones. Gil (1999), por ejemplo, destaca el 
hipertexto, la multimedia e interactividad como conjuntos que ratifican 
la contextualización y disposición de la información a gran escala.

El objetivo es trascender. El fondo y la forma en el que se presen-
ta el relato constituyen movimientos determinantes para el consumo 
informativo. La rotativa debe emitir mensajes significativos que cir-
culen y se propaguen en la red. Para Machado (2000), la clave está en 
descartar los ejercicios exclusivistas que, al tiempo, se traduce en una 
mirada integradora y convergente. Según el autor hay que pensar con 
las imágenes, palabras, sonidos, como un esquema de alimentación 
permanente y no como un recurso accesorio y secundario. En el con-
texto actual, el emisor debe reconocer las formas perceptivas del ser 
para reproducir códigos sugestivos. Precisamente, la prensa digital no 
solo se concentra en informar únicamente, en adición, ésta se sustenta 
de las relaciones intersubjetivas hacia la optimización de la escena de 
transacción de bits.

Metodología de la Investigación 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández 
Collado (2010), la condensación de un enfoque metódico procedente 
ofrece un abordaje perspicuo desde la diversidad de áreas del conoci-
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miento, dotando de alcances significativos. Por tanto, la delineación 
metodológica de la presente investigación recoge las bases de la inda-
gación bibliográfica y la observación directa del objeto de estudio para 
comprender el panorama de desarrollo de la prensa digital en el territorio 
ecuatoriano. Un examen cuali-cualitativo que intenta aproximarse al 
contexto fenomenológico de la rotativa en su estado de permanente 
metamorfosis. Según Díaz Sanjuán  (2011), la esfera de la observación 
sistemática facilita un escrutinio del elemento de estudio, aplicado en 
gran parte del bagaje de las investigaciones sociales. En este mismo 
respecto, Peretz (2000) recalca la pretensión de registro de los sucesos 
y su consecuente interpretación, sin intenciones de modificar su natu-
raleza, sino como parte de una interacción esmerada entre el indagador 
y el objeto o sujeto de observación. 

La selección de este procedimiento replica el interés por obtener 
información actualizada para la construcción de un mapa de identifica-
ción de la prensa digital, sus rasgos expresivos y formatos distintivos. 
Para ello, se eligió un universo de 52 medios impresos ecuatorianos, 
registrados en 2017 por la Asociación Técnica de Diarios Latinoameri-
canos. Durante un período de siete días consecutivos, de forma concreta, 
las dos primeras semanas de enero, de 2019, dichas redacciones fueron 
indagadas para reconocer, en su actividad diaria, las propiedades fun-
damentales como la hipertextualidad, interactividad y multimedialidad. 
Tres grandes esferas, distribuidas en matrices de análisis de variables, 
que separarían aquellos perfiles tradicionales de la actividad informa-
tiva digital; marcando los que se reservan un espacio en la virtualidad. 

La primera matriz, denominada como Producción de relatos para la 
escena digital filtró a aquellos media impresos que componen relatos 
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a partir de nociones básicas de la redacción digital. La indexación, 
narración expandida y el contenido diferencial fueron los puntos de 
exploración (Tabla 1). Entendiéndose este último como la condición 
de complementariedad respecto a la edición impresa. Por su parte, la 
segunda, designada como Herramientas multimedia e interactivas sirvió 
para identificar la frecuencia con la que se implementan estos mecanis-
mos, para así, comprobar el grado de aprovechamiento de la fórmula 
algorítmica y posible evolución de la rotativa (Tabla 2). Finalmente, 
una tercera matriz fue consignada para interpretar el crecimiento de 
la prensa en los entornos de interacción social. Un elemento cardinal 
de las redacciones contemporáneas que intentan abordar a un número 
significativo de receptores (Tabla 3).

Percibir la mecánica de producción de la prensa digital es un co-
metido que involucra una singularidad de campos de estudio. Por esta 
razón, la distribución metodológica se vincula al estado plurivalente 
de dicho ensayo. La recopilación de esta data persigue las huellas de 
un fenómeno que embiste firmemente. 

Así pues, como se indicó al inicio del apartado, este procesamiento 
conjuga la forma valorativa/exploratoria para determinar las particu-
laridades del contexto situado. En tanto que la caracterización no en-
casilla al objeto en situaciones privilegiadas, ni críticas. En contraste, 
partimos de fundamentos universales para anclarnos en la especificidad 
del fenómeno comunicativo, cuyos resultados se reúnen en el pasaje 
subsiguiente. 



Tabla 1.
Producción de relatos para la escena digital

Medio impreso 
(nombre y sitio electrónico)

Indexación de contenido 
(enlaces e hipervínculos)

Formas de narración 
expandida (formato 

multimedia)

Contenido inédito 
y diferencial 

(complementariedad)

Sí No Sí No Sí No

Tabla 2.
Herramientas multimedia e interactivas

Medio 
impreso
(nombre 
y sitio 

electrónico)

Imágenes/
fotografía Vídeos Audios Encuestas Animación Infografías

interactivas
Procesador 
de cálculos

Valor
total

Valor
total

Valor
total

Valor
total

Valor
total

Valor
total

Valor
total

Tabla 3.
Expansión de la prensa a través de las comunidades virtuales de interacción social

Medio 
impreso
(nombre 

y sitio 
electrónico)

Facebook Twitter Instagram YouTube SoundCloud Google + Otro

Marcar Marcar Marcar Marcar Marcar Marcar Marcar
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Resultados y Discusión

¡Ciertamente, somos hijos de los relatos! Por ende, las composiciones 
deben funcionar como mecanismos para una acertada conexión neuronal 
e inducir a la catarsis de cada uno de sus partícipes. La gestión digital 
es una actividad plural y conlleva la formulación de la mayor cantidad 
de posibilidades comunicativas.

A propósito de correspondencias, dicho modelo podría referirse a 
una sinfonía, pues este intercambio simbólico se posibilita con aquella 
diversidad, simbiosis y reciprocidad universal. De acuerdo con Ma-
novich (2005) este diseño compositivo consiente la generación de un 
–nominado– universo de contingencias, que se enriquece de identidades 
semánticas y esferas simbólicas individuales para su desarrollo en con-
junto (una célula compleja que sobrevive de cada una de sus partes). Es 
decir, en un despliegue indómito y perpetuo de oportunidades y retos 
de una cultura más estricta –fundamentalmente– visual y sonora. 

A partir de la investigación, se evidencia que el proceso de evolu-
ción de la prensa digital en Ecuador, ha marcado un ritmo pausado en 
su desarrollo. Sin embargo, a pesar de dicha condición, los 24 años -y 
contando- que ha transitado esta modalidad mediática, incluyen pasos 
en firme que le han permitido alcanzar un nivel refinado y bastante ac-
tualizado en sus prácticas comunicativas, de acuerdo a las exigencias 
del contexto internacional, basadas en unas mayores posibilidades de 
interactividad e inmersión de las narrativas digitales. 

En el ecosistema mediático actual interactúan las formas tradiciona-
les de la prensa y las representaciones virtuales. Se trata de un modelo 
de convivencia, en aditamento a las renovadas disposiciones de la 
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dinámica transaccional de la información. Cada perfil desempeña un 
accionar complementario que colecciona aquellos enlaces operativos y 
procedimentales hacia un tratamiento consumado del ejercicio noticioso. 

La construcción de relatos preconcebidos para el entorno digital 
comprende una de las consignas que retraen la lógica compositiva 
tradicional. En Ecuador, dicha relación sigue en construcción. Sin em-
bargo, se descubre la diferenciación y el imperativo de la rotativa de 
un tratamiento auténtico y personalizado (Figura 2). 

La gestión de contenidos digitales supera la monofuncionalidad de 
la edición gráfica impresa y se traslada hacia un campo multisensorial.

Figura 2. Relación de producción y presencia en redes sociales. Elaboración propia.

Otro de los ámbitos destacables dentro de la temática que aquí se 
aborda, tiene que ver con la presencia de los medios digitales en las redes 
de interacción social (Figura 2). Aquí queda patente que el 98% de la 
prensa digital analizada difunde sus contenidos periodísticos en más de 
dos plataformas de este tipo, y lo hace con el propósito de captar mayor 
audiencia –perteneciente a los más variados segmentos posibles- para 
el consumo de sus materiales periodísticos, y, por ende, para generar 
mayor tráfico hacia su sitio web, principalmente. 
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Dentro de esta misma categoría, se aprecia que no existe una explo-
ración tan profunda, por parte de la prensa, en torno a los recursos que 
podría emplear para la construcción de los relatos periodísticos para 
la web. Prueba de ello, son los bajos porcentajes en que herramientas 
como los procesadores de cálculo, los mapas georreferenciados y las 
fotografías panorámicas aparecen en muy bajos porcentajes en los 
contenidos de la prensa digital (Figura 3). 

Por consiguiente, la capacidad de gestión sugiere el diseño de ‘pro-
ductos experiencia’ con identidad. Lo cierto es que la cuestión de los 
recursos, no responde únicamente a una búsqueda material o de tec-
nologías cada vez más impactantes y potentes, sino, sobre todo, de la 
utilidad que estas son capaces de aportar a la historia, y por el efecto 
participativo que genera sobre el usuario, en medio del contexto no-
ticioso que se presente. En fin, una deuda pendiente de las cabeceras. 

No obstante, a nivel recursivo, también se descubre el sentido de 
convivencia, pero, especialmente, de complementariedad entre lo tra-
dicional y lo digital, en la prensa ecuatoriana. En este contexto, los 
medios impresos compensan sus limitaciones en este y otros ámbitos, 
a través de sus equivalentes en soporte digital, gracias a la producción 
de materiales multimedia. Estos, claramente, nutren a los contenidos 
periodísticos dotándoles de lenguajes adicionales que, como dirían los 
grandes estudiosos de este conjunto de códigos expresivos, permiten 
a los sucesos contarse a sí mismos, desde el movimiento, los sonidos, 
las voces, sus números y cualidades, sus escenarios, e incluso, a partir 
de una dimensión capaz de dirigir la mirada, hacia la totalidad de lo 
que le rodea. 
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Figura 3. Recursos empleados por la prensa digital ecuatoriana. Elaboración propia.  

La convergencia de soportes consiente la hibridación de las formas 
narrativas para la fecundación de novedosos y sugestivos relatos. El 
entramado expresivo es la derivación de la fórmula expandida hacia 
las nuevas esferas compositivas. El efecto divergente ensaya en la 
multimedialidad, el hipertexto y la interactividad para generar mensajes 
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abiertos a la dimensión algorítmica, como habilidad que se descubre y 
se debe seguir perfeccionando en la actividad cuotidiana de la prensa 
ecuatoriana.

Figura 4. Primer mapa de identificación de la prensa digital ecuatoriana. Elaboración 
propia.

La derivación metódica concluyó en la obtención de un mapa de 
identificación de las experiencias cuyas rotativas se conectaron con 
la virtualidad. Este Primer mapa de identificación de la prensa digital 
ecuatoriana constituye una radiografía de la disposición mayoritaria de 
la prensa por ocupar la esfera multidimensional. De un universo de 52 
cabeceras periodísticas, 33 cumplen con las estipulaciones requeridas 
para tal nominación. 

En Ecuador, la prensa digital está aglutinada en las principales 
urbes de las regiones litoral y andina. Tratando un relación numérica 
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similar en sus divisiones (Figura 4). Este fenómeno constituye aquella 
tendencia de las rotativas vigentes por concomitar con el adelanto global 
de la prensa digital. Para ello, es necesario una visión reformadora en 
la que reconozca a la innovación como la oportunidad para perdurar 
en el tiempo. 

Finalmente, queda hacer una brevísima reflexión sobre un para-
digma que ha acompañado el progreso de las tecnologías mediáticas: 
las apocalípticas –pero por ello, no menos válidas- predicciones sobre 
la desaparición de los soportes que eran funcional y materialmente 
superados. El paso de los tiempos no puede ser negado, pero tampoco 
se desprecia la subsistencia de lo que se considera como tradicional, 
respecto a sus canales y modos de producción. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Esta evolución de la prensa fomenta un juicio valorativo, discerni-
miento y la preponderancia de la interactividad y participación activa/
significativa de los sujetos y comunidades interconectados. Se trata de un 
ecosistema que, en la pragmalingüística, emerge de una red de millones 
de decisiones simultáneas que co-construyen un espacio multiforme que 
altera la lógica operativa de las industrias mediáticas desde sus modos 
de producción, reproducción y consumo. 

La genética multimedia está constituida por unidades denomina-
das como relatos y experiencias. El desarrollo informático debe estar 
escoltado por una gestión de compendios trascendentes. Es decir, en 
la medida que la tecnología ofrezca estas vivencias, se considera una 
distribución –cuasi arquitectónica– acertada. En el territorio concreta-
mente, el conflicto reside en la visión primigenia de los arquetipos de 
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interacción. Por tanto que las narraciones expandidas están destinadas 
a la activación del ente. Un escenario de búsqueda, experimentación y 
disposición. En este sentido, la declaración de Barthes (1964) es que, 
en sí, la significación se convierte en la forma de pensar del mundo 
moderno.

Empero, aún queda por hacer en Ecuador. Cambiar las rutinas pe-
riodísticas y las ejecuciones mecánicas en la confección de la informa-
ción establecen la base de una proyección consumada como auténticos 
medios digitales (Pereira- Fariña e Yaguache Quichimbo, 2015). Un 
paso de escritura y re-escritura sobre la base de formatos expresivos 
por excelencia. 

Esta metamorfosis supone la expansión de continentes definidos 
que pugnan el complejo entramado de pretensiones de consumo des-
centralizado y sus especificidades. Para ello, es emergente entender 
a los públicos como colectivos dinámicos e inmersos en contextos 
sociales cambiantes (Jassanoff, 2014). Es decir, la expectativa de una 
escena de un cuadro de ajedrez, cual cruzada conserva cada trebejo en 
categorías equivalentes: reyes y peones desplazándose hacia una esfera 
etérea que se expande en direcciones múltiples. Sin duda, un fenóme-
no de frecuencias e intervalos que se introducen en aquella gramática 
tecno-comunicacional para liberar escenas de géneros y formatos que 
incesantemente modifican los encadenamientos de acceso, apropiación 
y participación. 

Los gestores comunicacionales deben reconocer la economía de 
consumo de la sociedad en red, afirmada en propiedades que confluyen 
en el ciclo de producción-apropiación-consumo: anytime (en cualquier 
momento, traducido al castellano), anywhere (en cualquier lugar), 
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anything (cualquier cosa), anyway (de todas las formas). Propiedades 
que son valoradas por la audiencia respecto al contenido periodístico 
(Casero-Ripollés, 2012). Empero, no únicamente como una percepción 
hipotética de la gramática circunspecta, sino como una resignificación 
de la noción del presente; que contempla un abanico de retos/oportu-
nidades y, a su vez, un esquema de intersecciones que retroalimenta al 
‘producto experiencia’. Una perspectiva integral hacia cada una de las 
partes, desde una apropiación multisistémica. 

La redacción digital ecuatoriana se ha de planear hacia el dinamis-
mo, adelantamiento y reconocimiento de estos relatos expandidos que 
facilitan la cooperación, integración y co-existencia en su desarrollo 
cotidiano.
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Uma sociedade configurada segundo o apoio que lhe fornecem alguns 
poucos bens tende a aceitá-los como liames ou elos sociais, tal como 
a metrópole em relação à imprensa. [...] É este fato que, permeando 
uma sociedade, lhe confere aquele peculiar sabor cultural. Cada 
produto que molda uma sociedade acaba por transpirar em todos e 
por todos os seus sentidos. (McLuhan, 2006, p. 37) 

No entanto, McLuhan (2006, p. 391), ressalta que a automação ao 
envolver o processo industrial e mercadológico juntamente com o mo-
delo de audiência ganha um novo interprocesso, ou seja, o processo de 
automação promove uma “real produção em massa” não em tamanho, 
mas em alcance e abrangência que passa a ser inclusivo e instantâneo. 

Nesse sentido, o fenômeno passa a ser observado não apenas pelo 
tamanho, mas pela maneira como essa audiência envolve todos ao 
mesmo tempo. Assim, Castells (2005, p.414) aponta que a sociedade 
incorpora e remodela seus significados, sentidos e percepção diante dos 
novos formatos de comunicação.

Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as 
próprias culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos his-
toricamente produzidos são transformados de maneira fundamental 
pelo novo sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar 
do tempo. (Castells, 2005, p. 414)

Um contraponto observado por Castells (2005, p. 421) indica que 
mesmo diante do fato do usuário ter autonomia, por meio de seu processo 
intelectual e cultural, para definir o significado real das informações 
acessadas, os meios de comunicação nunca apresentam uma conotação 
de neutralidade. Mesmo nas situações em que as informações são difun-
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didas por meio de redes interpessoais, a influência permanece, apesar 
de poder ter um alcance menor em relação ao inconsciente coletivo.

Hoje existem milhões de usuários de redes no mundo inteiro, co-
brindo todo o espectro da comunicação humana, da política e da 
religião ao sexo e à pesquisa – com o comércio eletrônico como 
atração principal da Internet contemporânea. Na virada do século, a 
grande maioria dessas redes não estavam conectadas à Internet, mas 
estavam mantendo sua própria identidade e impondo suas próprias 
regras de comportamento. (Castells, 2005, p. 439)

Para Postman (1994, p. 117) esse cenário sugere uma nova relação 
com o processo de comunicação e transforma o público em “processa-
dores de informação”. De acordo com o autor, esse pensamento redu-
cionista, gera a falsa ideia de que as máquinas teriam a possibilidade 
de copiar a inteligência humana por meio dos mecanismos e sistemas 
de inteligência artificial.

Resumindo, a mensagem metafórica fundamental do computador 
é que nós somos máquinas - máquinas pensantes, é bem verdade, 
mas mesmo assim máquinas. É por essa razão que o computador é 
a quintessência de máquina do tecnopólio -máquina incomparável 
e quase perfeita. Ela subordina as reivindicações de nossa natureza, 
nossa biologia, nossas emoções, nossa espiritualidade. O computa-
dor exige soberania sobre todo o âmbito da experiência humana, e 
sustenta essa exigência demonstrando que “pensa” melhor do que 
nós. De fato, em seu entusiasmo quase histérico pela inteligência 
artificial, Marvin Minsky foi citado como tendo dito que o poder de 
pensamento dos “cérebros” de silicone vai ser tão formidável que, “se 
tivermos sorte, eles nos manterão como animais de estimação”.’ Uma 
observação mais leviana, embora mais perigosa, foi feita por John 
McCarthy, o inventor do termo “inteligência artificial”. McCarthy 
afirma que “pode-se dizer que mesmo máquinas tão simples como 
o termostato têm opiniões”. (Postman, 1994. p. 117)
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Assim, a proposta é realizar uma reflexão do processo de produção 
jornalística no conceito que adotaremos como “pós-industrial”, ou seja, 
a geração de conteúdo e seus meios de veiculação utilizando as novas 
tecnologias, suas ferramentas e considerando a percepção dos usuários 
por meio da relação entre os processos, veículos, sociedade e cultura 
de cada momento.

Já que esse modelo digital (pós-industrial) representa um processo 
de disruptura em relação ao modelo tradicional (industrial) se torna 
relevante a verificação das novas possibilidades diante das plataformas 
tecnológicas e dos diferentes interesses do público. 

O Processo de Comunicação e a Revolução da Prensa

Dessa forma, o processo de comunicação pode ser visto como uma 
característica da convivência em grupo e que suas formas refletem a 
cultura e as referências de sua época. Nesse sentido, observamos que 
os meios de comunicação podem sofrer alterações e serem adaptados 
a diferentes ferramentas e plataformas de difusão. No entanto, a inten-
cionalidade do homem continua sendo a busca pela aceitação no grupo, 
compartilhamento de conhecimentos e reconhecimento entre os demais 
membros da comunidade.

Esse contexto reforça o conceito de Maffesoli (2003) que aponta a 
comunicação como uma ferramenta de religação entre os indivíduos 
ou o “cimento social”, já que fortalece o conceito de sociabilidade e da 
necessidade da relação com o outro.

Por outro lado, essa dinâmica reforça a reprodução dos padrões 
que são incorporados na construção da comunicação e no sistema de 
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interação entre os membros do grupo, que buscam alcançar o status 
desejado por meio do reconhecimento exterior.

Assim sendo, como observado por Maffesoli (2003), a qualidade 
do conteúdo passa a ser um componente secundário no fluxo de in-
formações, onde as ações, hábitos e práticas de caráter interativo são 
considerados fundamentais na formatação da imagem pública junto aos 
demais membros de grupos. 

Por mais que isso horrorize os críticos politicamente corretos, as 
pessoas não querem só informação na mídia, mas também e funda-
mentalmente ver-se, ouvir-se, participar, contar o próprio cotidiano 
para si mesmas e para aqueles com quem convivem. A informação 
serve de cimento social. (Maffesoli, 2003, p. 15)

De acordo com Bacelar (1999), Gutenberg em seu primeiro traba-
lho imprimiu uma Bíblia em latim com “uma tiragem de cerca de 300 
exemplares em dois volumes, vendidos a 30 florins cada, ou seja, cerca 
de três anos do salário de um sacerdote”.

A tecnologia da impressão desencadeou uma revolução nas comu-
nicações que viria a tocar muito fundo nos modos de pensar e nas 
interacções sociais. A impressão, em conjunto com a linguagem 
falada, com a escrita e os meios electrónicos, é considerada um 
dos marcos de mudanças fulcrais na história da comunicação e que 
viriam por sua vez a influenciar as mudanças sociais e intelectuais 
subsequentes. (Bacelar, 1999)

Além das questões envolvendo os aspectos financeiros e mercadoló-
gicos, a tecnologia disponibilizada para a impressão e difusão de textos 
em escala representou, em um primeiro momento, a passagem de uma 
cultura oral para o hábito de leitura e registro de fatos e informações. 
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Assim como a popularização dos livros e outros meios impressos, 
que passaram a ter um custo financeiro menor permitindo o consumo 
por uma parcela maior da população, também proporcionaram a geração 
do hábito de leitura silenciosa e solitária, individualizando a prática de 
acesso às informações ou mesmo lazer.

Essa realidade estimulou um novo processo social baseado em 
práticas de padronização da difusão de informações, percepções de 
credibilidade considerando as fontes de informações oficiais ou espe-
cializadas, além de técnicas de divulgação e disseminação dando maior 
agilidade à recepção das informações.

Esse cenário, sem dúvida, foi imprescindível no desenvolvimento 
do pensamento religioso, científico, político e intelectual por meio da 
disseminação de informações e ideias de diversos grupos.

A Revolução Tecnológica

As características da atual revolução tecnológica, próprias do jor-
nalismo pós-industrial, são apontadas no relatório da Associated Press 
(Marconi, Siegman,& Machine Journalist, 2017), que, entre outras 
possibilidades, aborda o desenvolvimento de ferramentas alimentadas 
pela Inteligência Artificial (IA). 

O documento relata que redações como o Washington Post utilizou 
a sua ferramenta de escrita automática Heliograf para cobrir eventos 
como os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e a corrida eleitoral no 
Estados Unidos em novembro de 2016.

O sistema ou bot foi capaz de gerar notas baseadas em relatórios e 
estatísticas possibilitando a atualização sobre resultados, premiações 
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e dados parciais de um evento específico que exija a compilação de 
informações baseada em dados. 

De acordo com dados da direção do Washington Post, em 2017, o 
sistema Heliograf produziu cerca de 850 textos como atualizações de 
jogos de futebol e cobertura automática de ganhos. O sistema foi pre-
miado na categoria “Excelência no Uso de Bots”, no Global BIGGIES 
Awards de 2018, em Nova Iorque (Estados Unidos).

Figura 1. Reprodução de postagem no Twitter pelo Heliograf do Washington Post

Uma experiência similar foi utilizada pelo jornal The New York 
Times que introduziu um newsbot para possibilitar experiências e con-
tatos individualizados com seus leitores e na divulgação de pequenas 
notas informativas por meio do Facebook Messenger.
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Nas eleições norte-americanas de novembro de 2016, The New York 
Times criou o NYT Politics Bot para enviar alertar diários e atualizações 
sobre o processo como expectativas de votos.

A Associated Press, uma das maiores agências de notícias do mun-
do, usa o Wordsmith da Automated Insights, software de geração de 
linguagem, para gerar boletins sobre balanços financeiros e resultados 
de esportes como ligas universitárias. 

O sistema funciona por meio da interpretação de dados estatísticos 
que são processados considerando os modelos e diretrizes que são de-
terminadas pelo operador do sistema a respeito da estrutura da narrativa.

Figura 2. Reprodução de postagem produzido pelo Wordsmith da Automated Insights 
da Associated Press

Os assistentes virtuais como Echo,da Amazon, e o Google Home 
também estão envolvidos em processos experimentais para permitir 
interfaces de áudio em organizações de notícias em parceria com veí-
culos tradicionais como a Associated Press, Wall Street Journal, NPR, 
BBC, The Economist, entre outros.
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Nos Estados Unidos, o Google já faz testes para criar um sistema 
similar a um playlist de notícias automatizado com base nos interesses 
de cada usuário. Dessa forma, será reproduzido um resumo dos princi-
pais acontecimentos, além de atualizações sobre tópicos de interesse e 
a ampliação de conteúdos em formatos mais longos.

O relatório da Associated Press (Marconi, Siegman,& Machine Jour-
nalist, 2017) identifica e relaciona pelo menos cinco áreas de Inteligência 
Artificial que podem ser compatíveis com as atividades do jornalismo.

De acordo com o estudo, a tecnologia pode contribuir na apren-
dizagem de novos recursos, nas tarefas de processamento de dados e 
criação de relatórios, nas ferramentas de discurso (transcrição de dis-
curso falado para texto escrito e produção de podcast a partir de texto 
escrito), identificação por meio de reconhecimento de imagens e visão 
computadorizada e em elementos de robótica.

As organizações que utilizam ou desenvolvem experimentos en-
volvendo as novas tecnologias de Inteligência Artificial alegam que a 
proposta é retirar a sobrecarga de tarefas burocráticas dos repórteres, 
para que os mesmos tenham disponibilidade para atuarem no processo 
de interpretação, contextualização e aprofundamento das apurações.

Perspectivas e Novo Ecossistema

Por outro lado, a inserção da Inteligência Artificial, como qualquer 
nova tecnologia, também desperta dúvidas e questionamentos. No en-
tanto, a aplicação e uso dessas novas ferramentas também provocam 
mudanças no cenário e no sistema de produção de conteúdo e planeja-
mento das atividades.
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Dessa forma, é importante ressaltar que esse ajuste no ecossistema 
comunicacional acaba por exigir novas habilidades dos profissionais en-
volvidos, principalmente, no que se refere aos processos de compreensão 
da tecnologia, dos sistemas e das reações e motivações dos usuários.

Sem dúvida, que essas novas estratégias de produção reforçam o 
cenário de disruptura do fluxo de trabalho criando novas atividades e 
funções que, certamente, exigiram novas capacitações e habilidades no 
ambiente de redação.

A partir desse cenário é possível observar que a utilização de Inteli-
gência Artificial também envolve questões culturais, ou seja, o processo 
de produção também interfere em aspectos relacionados com o perfil 
comportamental dos profissionais envolvidos direta e indiretamente no 
desempenho das funções.

El periodista multiárea asume múltiples labores de redacción, fo-
tografia, edición, etcétera, que antes eran realizadas por distintos 
profesionales. Em el caso de los periodistas multiplataforma, un 
mismo professional elabora y difunde sus informaciones a través 
de múltiples canales, ajustando sus textos a las características de 
cada médio (Scolari, 2008, p. 102)3

As produções com utilização de mecanismos de inteligência artificial 
apontam com uma tendência nas redações, o que representa um avanço 
em relação ao processo de convergência, disruptura e ampliação das 
atividades no jornalismo.

3. Tradução livre: “O jornalista multiárea assume várias tarefas de redação, fotografia, 
edição, etc., que, anteriormente, eram realizadas por diferentes profissionais. No 
caso dos jornalistas multiplataforma, o mesmo profissional desenvolve e divulga 
suas informações por meio de múltiplos canais, ajustando seus textos com as 
características de cada meio. (Scolari, 2008, p. 102)
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Apesar de as atividades ainda não representarem, efetivamente, 
uma produção de escala e surgirem por meio de algumas experiências 
pontuais ou em editorias especificas como finanças, eleições e esportes, 
acreditamos que a reflexão deve ultrapassar o campo da tecnologia. 

Essa mudança de realidade dimensiona e impulsiona possibilidades 
em relação a aspectos envolvendo uma nova linguagem que permitirá 
a construção de identificação e interação com o público.

 O cenário reforça a necessidade de compreensão e o conceito de 
uma nova possibilidade e linguagem ao observarmos que o processo 
de convergência, como apontado por Costa (2014), reúne pessoas que 
nasceram em um mundo analógico e as que nasceram em um mundo 
digital. 

Seguindo esse raciocínio, e utilizando uma definição atribuída a Silvio 
Meira por Costa (2014), percebemos que o processo de disruptura e a 
inserção da tecnologia gerou um grupo denominado “analógico digital” 
formado por pessoas nascidas no ambiente analógico, mas que busca 
se adaptar às novas tecnologias mesmo sem compreender os conceitos 
em sua totalidade.

Contextualizando essa realidade é visível a necessidade de se pensar 
o processo disruptivo na produção jornalística como uma nova estrutura 
e não apenas um fenômeno de inserção de uma nova ferramenta ou 
transposição de modelo.

Neste sentido, um exemplo é o The Atlanta Journal-Constitution, 
nos Estados Unidos, que utilizou um programa de inteligência artificial 
para analisar cerca de 100 mil documentos disciplinares buscando in-
formações envolvendo má conduta médica de caráter sexual. A busca 
foi orientada por meio de palavras-chave atribuídas com uma classi-
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ficação de probabilidade de estar relacionada com um caso de abuso 
sexual e identificou mais de 3.100 casos. O material apurado resultou 
na publicação da série “Doctors & Sex Abuse”, que foi um dos finalistas 
do Prêmio Pulitzer.

Uma estratégia semelhante foi utilizada pelo Los Angeles Times 
que, em 2015, para produzir a reportagem “LAPD underreported serious 
assaults, skewing crime stats for 8 years” denunciando uma falha nos 
dados da polícia de Los Angeles que proporcionavam uma redução 
artificial nas estatísticas de crimes violentos.

Para isso, a equipe de reportagem contou com o auxílio de um algo-
ritmo que “aprendeu” palavras-chave para identificar os crimes como 
um ataque grave ou menor. O algoritmo então analisou quase oito anos 
de dados de incidentes. 

De acordo com a investigação baseada no sistema de inteligência 
artificial, a reportagem apontou que o Departamento de Polícia de Los 
Angeles classificou erroneamente cerca de 14.000 ataques graves como 
delitos menores em um período de oito anos, reduzindo artificialmente 
os níveis criminais da cidade. Com os incidentes contabilizados corre-
tamente, o crime violento na cidade foi 7% maior do que o registado 
pela polícia de Los Angeles, no período de 2005 a outono de 2012, e o 
número de agressões graves foi 16% maior, segundo a análise.

Ainda na área da inteligência artificial como recurso no campo do 
jornalismo, a Amazon, em parceria com The New York Times, adaptou 
o “Rekognition”, serviço que faz parte do pacote Amazon Web Services, 
e criou o algoritmo “Who the Hill”. O sistema permite identificar os 
congressistas norte-americanos por meio do reconhecimento facial 
utilizando apenas uma fotografia enviada por aplicativo no celular. 
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Apesar da eficiência na análise de um grande volume de dados, uma 
pesquisa realizada pela Universidade de Chicago, aponta que a inteligência 
artificial também requer cuidados, já que a tecnologia apresenta um grande 
potencial de gerar equívocos em relação ao conteúdo dos resultados.

Um exemplo dessa situação é fenômeno conhecido como deepfake, 
que é uma montagem de vídeo realizada por meio de softwares de 
inteligência artificial. Um dos exemplos foi um vídeo difundindo pelo 
Reddit, criado por meio de programa chamado FakeApp, que sobrepu-
nha o rosto de Obama ao corpo de uma atriz de filmes pornográficos.

De acordo com os dados da Universidade de Chicago essa situação é 
possível em virtude da evolução da tecnologia, que é capaz de identificar 
padrões de voz e movimento, o que facilita a produção de simulações 
que dificilmente podem ser verificadas como falsas pelos sistemas de 
inteligência artificial. 

A pesquisa demonstra que a mesma técnica pode ser utilizada na 
manipulação de conteúdos de post difundidos no Facebook, Twitter, 
blogs, site de fake news ou na reprodução de documentos oficiais, 
áudio e vídeo. 

Um exemplo é a reprodução do suposto decreto 9.715 (Figura 3), 
assinado pelo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em 25 de 
fevereiro de 2019, que convoca “todos os homens brasileiros, de 18 
(dezoito) a 60 (sessenta) anos de idade, independente do estado civil, 
às 18h00 (dezoito horas) do dia 01 de março de 2019 (sexta-feira), 
para treinamento militar, de caráter sigiloso e com término no dia 06 
de março de 2019 (quarta-feira de cinzas)”, que circulou pelas mídias 
sociais como Facebook, Twitter e aplicativos de comunicação como o 
WhatsApp.
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Figura 3. Falso decreto convoca homens para treinamento militar durante o Carnaval 
(Reprodução: WhatsApp)

O suposto documento (Figura 3) utiliza papel timbrado e o número 
de um decreto verdadeiro, mas que é referente a lei promulgada em 
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25 de novembro de 1998, pelo então presidente do Senado Antônio 
Carlos Magalhães, sobre as contribuições para os Programas de In-
tegração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PIS/PASEP).

Isso ocorre em razão dos conteúdos falsos produzidos contarem 
com elementos que correspondem aos originais e utilizarem termos 
substituídos por sinônimos, o que possibilita a criação de combinações 
exclusivas e dificulta a identificação por meio dos algoritmos baseados 
em palavras-chave.

Esse cenário pode ser compreendido de uma maneira mais clara 
ao observar o caso envolvendo a análise de spambot s pela Federal 
Communications Commission’s a respeito do envio de mais de um 
milhão de mensagens contrarias ao “projeto de neutralidade da rede”4 
parecem genuínos. 

De acordo com o estudo de especialistas, a estratégia foi possível 
por meio da combinação de 20 trechos diferentes, que ao utilizarem 
pelo menos 3 variações, conseguiu gerar cerca de 3,5 bilhões de men-
sagens originais. 

4. O conceito de neutralidade da rede baseia-se no princípio de que todas as 
informações que trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma garantindo 
o livre acesso a qualquer tipo de conteúdo na rede sem ferir a autonomia do 
usuário. No Brasil, a neutralidade da rede é uma obrigação dos provedores, de 
acordo com o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014). Nos Estados Unidos, em 
14 de dezembro de 2017, a Federal Communications Commission’s (Comissão 
Federal de Comunicações) votou pela revogação das regras de 2015 destinadas 
a garantir uma internet gratuita e aberta, estabelecendo uma disputa judicial.
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Considerações Finais

O cenário envolvendo a utilização de sistemas de inteligência artificial 
na prática do jornalismo contribuem com o processo de convergência 
e geram um maior envolvimento e identificação entre as plataformas e 
canais utilizados pelos veículos de comunicação e o público.

É inegável a capacidade de compilação de dados estatísticos e iden-
tificação de padrões em documentos por meio do uso de algoritmos e 
pelo processamento por meio de máquinas. No entanto, essa estratégia 
deve considerar um planejamento para adequar os conteúdos que podem 
ser explorados por essa nova tecnologia de comunicação.

Os canais de relacionamento e de comunicação com os usuários 
externos, sem dúvida, permite uma maior agilidade e eficiência no 
processo de atendimento. No entanto, investigações jornalísticas e 
levantamentos de dados oficiais ou situações de maior impacto social 
deve considerar que a análise do repórter “humano” é essencial para 
evitar as “armadilhas” induzidas por meio de conteúdos de fake news 
ou deepfake. 

Dessa forma, acreditamos que a inserção dessa nova tecnologia não 
representa a substituição do jornalista nas redações, mas uma nova lin-
guagem e estratégia inerente ao jornalismo pós-industrial e que fortalece 
a interação com o público-alvo.

A capacidade de processamento das informações dos sistemas 
associada à estratégia analítica e interpretativa de profissionais pre-
parados sem dúvida representam um ganho ao se adotar a inteligên-
cia artificial. No entanto, considerar a tecnologia como uma solução 
definitiva para a redução de custos das empresas e maior produção 
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de conteúdo é restringir o campo jornalístico a um mero gerador de 
relatórios inócuos. 
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des” relatavam. Inclusive, os autores enfatizaram que “os impressos 
abriram uma fenda entre a cabeça e o coração”, completando o que 
Neil Postman (1994) salientou: uma tecnologia nova não acrescenta 
nem subtrai coisa alguma. Ela muda tudo. O mesmo aconteceu com a 
comunicação elétrica, pelo telégrafo, quando uma nova percepção de 
transformação se estabelece. 

A tecnologia foi chegando, aos poucos, na imprensa. Com ela tem-se 
a era do rádio, a da televisão, tida como aniquiladora da proximidade 
num primeiro momento, dentre outras consequências como ser fomen-
tadora do ineditismo. Na evolução dos meios, alguns desapareceram, 
como exemplo o cinema mudo. A situação é explicada como “nicho 
ecológico”, em que, na evolução dos meios a sobrevivência de uns ou 
desaparecimento de outros se dá pela afinidade com algum padrão de 
comunicação humana e esse é o elemento fundamental que faz o meio 
sobreviver ou não. Assim, na evolução dos meios, um meio sobreviverá, 
independente do que vem depois, se conseguir proximidade e afinidade 
com algum aspecto da comunicação humana pré tecnológica. 

A partir do avanço das tecnologias, principalmente com as redes de 
computadores, são lançados diferentes softwares, plataformas e recursos 
digitais, dotados de aparatos que estimulam as relações interpessoais e a 
influência por parte do espectador de forma participativa. Neste cenário, 
novas rupturas são diagnosticadas com maior foco e sensibilidade para 
a audiência e seus anseios. Isso porque o meio não exerce mais o papel 
dominante, mas a mensagem tem a força e transformação dos tempos 
atuais. É o momento em que as pessoas encontram espaço para falar, 
escrever e expor suas ideias e opiniões, ganhando a sensação de poder 
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pelo convite ao diálogo e à construção do próprio conteúdo, seja ele 
coerente, verdadeiro ou não.

Com interesses da classe empresarial em fazer o projeto tecnológico 
dos computadores dar certo e com os mesmos interesses capitalistas, 
eles chegam nas redações. Quando isso acontece, não significa apenas 
uma nova tecnologia sendo implantada para otimizar os trabalhos de 
forma inocente, mas sugere e insere uma série de alterações que vão 
desde os fluxos de trabalhos até um sem fim de atualizações laborais 
que estão longe de serem dadas como encerradas. 

Nesse cenário, desenvolvedores de software, jornalistas e sociedade 
comungam sobre o valor e importância da comunicação contemporâ-
nea no mesmo sentido em que o seu protagonismo é crescentemente 
inovador. Com a mobilidade, por exemplo, as pessoas se tornam ainda 
mais poderosas, então criativas, inovadoras e coprodutoras, por ser esta 
a essência da sociedade atual, ao passo que a imagem encontra o espaço 
ideal para se estabelecer, sobretudo pela própria estrutura comunicativa 
que a atualidade digital sugere.

Marcondes Filho (2009) chama de “imaterialidade jornalística o 
novo caráter do jornalismo numa sociedade que se torna cada vez mais 
permeada por sofisticados sistemas de comunicação e tecnologias de 
informação”. Para explicar a imaterialidade jornalística, utiliza o texto, a 
imagem, a prática jornalística e o processo de trabalho. O autor enfatiza 
a velocidade de circulação de informação nas redações, assim como a 
mão de obra do jornalista utilizada em um processo “hipertaylorizado”, 
argumentado que “de alguma forma o homem ou o homem-máquina 
tem de trabalhar à velocidade do próprio sistema.
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Tecnologia da Informação e Comunicação e suas Ramificações 
Conjunturais

As tecnologias sempre existiram e, progressivamente, são lançadas, 
reformuladas ou extintas. Segundo Pinochet (2014), “transformando-se 
em fusão de arte e ciência, a tecnologia de hoje é definida como con-
junto de conhecimentos científicos encomendados, por meio do qual 
você pode projetar e criar bens e serviços”. A internet está relacionada 
à tecnologia nos dias atuais de forma complementar, isso porque com 
ela vieram as comunicações livre demanda, as trocas de informações e 
diversos recursos disponíveis na rede, como os provedores para orga-
nizar a busca de dados, mecanismos próprios de seleção de informação 
e repositórios populares mundialmente, como o Google, e redes sociais 
digitais que abriram grandes possibilidades para o compartilhamento 
de conhecimento.

Não somente as organizações empresariais e sociais sentem os 
impactos das mudanças de cenário sugeridas pelas novas tecnologias 
da informação e comunicação (TICs), mas a forma como a produção 
é realizada também implica grandes transformações nos âmbitos mi-
cro e macroeconômicos. Hoje, mais importante do que a localização 
geográfica do nascimento, moradia, trabalho para pessoas, empresa, 
centro de distribuição logística e estoque, é a qualidade da conexão 
que proporciona sintonia de contatos com o mundo todo. Assim, a es-
sência que fundamenta a sociedade da informação está ligada às novas 
TICs e o poder dessa era não está nas mãos de quem concentra maior 
quantidade de informação, necessariamente, mas de quem é capaz de 
processar essa informação e passá-la de dado não processado para 
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conhecimento, ou seja, a compreensão das informações para o desem-
penho de determinada tarefa específica. O cenário, assim como a área 
de estudos “Ecologia midiática” que pesquisa sobre a sociedade sendo 
midiatizada e convivendo com os meios, enfatizam um novo ambiente 
para o ser humano. Um dos maiores problemas da comunicação atual 
já não é mais ou somente o acesso ou a falta de informação, mas a se-
leção e validação através de filtros daquilo que realmente é confiável 
e passível de memorização ou utilização e o que pode ou deveria ser 
descartado. Encontra-se aqui o paradigma da economia digital.

O fato é que quase 30 anos de internet, sendo a comercial a partir de 
1990, e mais de 50 de informática “trouxeram uma série de significativas 
evoluções tecnológicas e de impactos nas diversas áreas de aplicações 
práticas do conhecimento”. (Pinochet, 2014, p. 115)

As mudanças são tão significativas, inclusive de comportamento 
frente às TICs estando os profissionais ansiosos por atualizações e 
novidades constantes, que as empresas confiam cada vez mais nelas 
para seus desenvolvimentos estratégicos, táticos e operacionais. Fato 
que comprova cada vez mais altos investimentos em setores de TIC e 
profissionais capacitados para alinhar à tecnologia computacional os 
diferentes objetivos e anseios empresariais.

O crescimento das TICS faz parte da realidade, mais especificamente, 
dos ambientes e atividades profissionais dos veículos de comunicação. 
Ao que antes era reservado ao papel, hoje está em telas cada vez mais 
modernas, dotadas de sistemas de inteligência artificial que corrige 
texto, recomenda alterações, controla temas abordados, sugere novos 
enquadramentos, é ativa nas edições com software remotos cada vez mais 
autônomos. Neste sentido, a digitalização das tecnologias usadas nas 
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redações fazem parte da produção, mas não somente, se estabelecendo 
mais fortemente no processo de difusão da mensagem. Com mecanismos 
modernos de divulgação de mensagens, os gostos, menções, interesses 
e preferências da audiência são mapeados e a informação chega quase 
que sob medida para um público cativado aos sistemas de algoritmos e 
programação. Para manter o interesse das pessoas e garantir que estejam 
expostas a mais e mais conteúdos estratégicos, os algoritmos organizam 
o conteúdo e disponibilizam novos, forçando uma demanda diária por 
novos materiais. O objetivo é prender e viciar.

A Chegada da Tecnologia nas Redações e o Impacto sobre as 
Atividades do Jornalista

A informatização na sociedade vem se desenvolvendo desde os 
anos 1970 com a introdução de tecnologias informáticas para suprir 
as demandas comunicacionais que nutrem as relações interpessoais 
cotidianas, as atividades de produção material e simbólica, a difusão, 
o compartilhamento e o consumo cultural. Hoje, as pessoas das diver-
sas classes ou camadas socioeconômicas dependem das “ferramentas” 
digitais para realizar tarefas produtivas.

As influências das tecnologias são cada vez mais incisivas e têm 
induzido novas formas de organização, ou de “racionalização” de socie-
dades, de sistemas de serviços públicos, e de todos os tipos de empresas, 
muitas vezes, com reflexos adversos para as coletividades humanas.  

Dos bloquinhos de papel à tela touch screen, do gravador a pilha 
ao celular com multifuncionalidades, do link a cabo à live pela inter-
net sem limite de distâncias. Redes sociais digitais, como o Facebook, 
também proprietário do WhatsApp e Instagram, geram, sem produzir 
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reportagens, um número cada vez maior de publicações do mundo. 
Cada usuário, ao compartilhar notícias da imprensa profissional, chama 
a atenção para o consumo de informação por essas redes, ao passo que 
a imprensa não lucra nada com a operação. E o mais relevante, ainda 
assiste a seus anunciantes migrarem para as mídias digitais com o di-
nheiro que custeava parte da sua produção.

Com as redes sociais nunca houve tanta liberdade de expressão, com 
exceção de países de regime autoritário, e assim a imprensa não tem 
mais o privilégio de dizer o que pensa de maneira exclusivamente, pois 
cada um tem o poder de compartilhar suas informações o tempo todo, 
no modelo just in time. Contudo essa livre circulação de informação 
não pode ser considerada jornalismo. Não se pode confundir fatos iso-
lados com conteúdo noticioso. Na verdade, de noticioso não se pode 
extrair muito. O fato é que a cultura da audiência mudou e uma foto 
com descrição breve é interpretada como boa informação ou transmite 
a errônea sensação de estar bem informado. Assim surgem as notícias 
falsas que se espalham sem apuração, surgem as bolhas de familiares 
e amigos condicionados aos algoritmos. Surge uma pseudo satisfação 
com a informação que não informa de verdade. Falta a consciência de 
que a tecnologia e as mídias que cada um usa para se comunicar é bem 
diferente de imprensa.

Uma situação inegável, inquestionável e, até, implacável é que a 
imprensa profissional enfrenta a maior crise da sua história. Passa por 
um período de incerteza que pode fazer com que nunca mais tenha a 
relevância social, cultural e política, tão necessárias em uma democra-
cia. Enquanto isso, veículos de comunicação são fechados, jornalistas e 
outros profissionais essenciais para o processo noticioso são demitidos. 



911

Postman refletiu que após a prensa tipográfica a Europa não era mais 
a Europa somada à imprensa, e sim uma Europa diferente. Também 
que os Estados Unidos somado à televisão era transformado. Explica 
que a transformação se dá atacando a tecnologia vigente, ameaçando 
instituições e colocando em crise a cultura. Posto isso, é possível refletir 
que o mundo mais a internet não é apenas o mundo conectado à internet, 
mas um espaço totalmente modificado. 

No jornalismo, especificamente, não se restringindo ao âmbito 
local ou nacional, há certo incômodo que ronda a profissão. “Crise” se 
transforma em palavra rotineira nas redações e, inclusive, nos ambientes 
de formação de novos profissionais nas instituições de ensino superior, 
palestras em eventos e atividades acadêmicas, como este trabalho. Está 
carregada de sentidos que traduzem a insegurança do momento histórico 
de transformação profissional, que restringe algumas ações e amplia 
outras em frentes variadas de novas atuações para os profissionais na 
era digital. 

Além das mudanças estruturais, a forma de rentabilização através 
da notícia também mudou, e a tecnologia está no centro das discussões 
como uma das causadoras dessa revolução. Mas não somente a tecnolo-
gia, porque com ela também há transformações culturais e de relações 
interpessoais. Mudam as empresas de comunicação, mudam as pessoas 
e suas formas de se relacionar e consumir informação, mudam os méto-
dos e procedimentos técnicos que norteiam os trabalhos dos jornalistas. 

O contexto contemporâneo é derivado da informatização crescente 
dos antigos veículos analógicos de comunicação, que em menos de 
cinco décadas de vigência, afetou demasiadamente os jornalistas, ao 
enxugar enormemente as redações, mudar suas estruturas e formas de 
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relacionamento, sobrecarregar as suas rotinas produtivas e precarizar 
as suas relações de trabalho; além de enfraquecer o seu poder mobili-
zador e reivindicativo, ao extinguir os seculares “ambientes e aparatos 
laborais” e as diversas categorias e funções complementares, que antes 
eram necessárias para produzir e difundir as mensagens informativas, 
publicitárias e de entretenimento, que eram inerentes aos “negócios” 
da comunicação comercial analógica. Assim, o alicerce das empresas 
jornalísticas também são reestruturados com o objetivo de competitivi-
dade e credenciamento para disputa de mercados em expansão.

O mais pragmático é que todas essas transformações não mudam 
totalmente o jornalismo, em sua essência especialmente, mas faz da 
informatização das redações uma importante ferramenta para assegurar 
a rentabilidade das empresas de mídia. Com ela, há possibilidades de 
planejamento, acompanhamento e controle por parte das “chefias” e 
esse controle do trabalho, e até mesmo da produtividade individual, são 
fatores que precisam ser considerados enquanto condições de trabalho, 
ponto essencial deste trabalho.

Alguns teóricos e especuladores, assim como o próprio contexto 
contemporâneo, sugerem que a tendência é que a informatização ocupe 
espaço cada vez mais espaço no mercado de trabalho, assim como pro-
fissões irão desaparecer, se transformar e, até mesmo, gerar incontáveis 
desempregados especializados, ou não. 

A tecnologia, em muitos mercados, foi responsável pela diminui-
ção do número de empregados, fato confirmado em diferentes estudos 
sobre os desafios da globalização no mercado de trabalho. Contudo, 
essa mesma tecnologia também já abriu e abre novas oportunidades de 
trabalhos, não na mesma proporção evidentemente, enfatizando seus 
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diversos efeitos sobre a vida humana. Isso porque ao elevar a eficiên-
cia de produtividade, ela também pode fazer com que novos postos de 
trabalho sejam lançados.

Pinochet (2014) é otimista com relação às novas oportunidades 
de trabalho que podem ser geradas dadas as condições favoráveis da 
revolução digital, baseado nas “formas inéditas de comunicação, de 
interação e de informação. Novas estruturas e tecnologias, bem como 
vínculos de trabalho, emergem desses novos mercados”. O autor aborda 
o home office, na tradução trabalho em casa, como uma tendência que, 
pela Consolidação de Leis do Trabalho (CLT) iguala os trabalhadores 
que exercem suas funções na empresa, em casa ou longe da sede, ga-
rantindo os mesmos direitos trabalhistas.

Não somente os jornalistas passam pelo drama da profissão, mas 
também aqueles que anseiam por iniciar o curso de jornalismo, por 
um ideal e são abafados pelas especulações de uma profissão que não 
tem futuro, por ser incerta, não reconhecida e permeada por constantes 
transformações, sendo que uma é a não possibilidade de atuação futura.

O fato é que a sociedade atual está imersa na lógica da tecnologia, 
não passivamente, aceitando os efeitos do tempo, mas de forma ativa, 
mobilizadora das transformações. A mesma análise se aplica ao jornalis-
mo. A ideia de que ele é apenas o “mocinho” da história não apresenta 
coerência, uma vez que ele mesmo, pela lógica do capital, é também 
o promotor de revoluções sociais pela tecnologia e cada vez mais se 
apropria das linguagens digitais para encontrar e lançar seus próprios 
novos espaços. Fato são as publicações digitais derivadas dos meios 
tradicionais e a forte presença do jornalismo nas redes sociais digitais 
que confirma a apropriação da nova mídia pela mídia tradicional, se 
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adaptando à linguagem de determinados meios, como Twitter, Instagram, 
Facebook e LinkedIn, principalmente.

Para Marcondes Filho (2009), a pauta não é sobre o jornalismo “resgatar 
a verdade, a objetividade, a fidelidade, a clareza, a transparência”, mas 
sim ter na identidade do jornalismo “a crítica, a denúncia, a insubmissão 
a certas verdades que, apesar de estarem sendo veiculadas por poucas e 
influentes pessoas, repercutem de forma retumbante na sociedade inteira”. 

Os jornalistas profissionais, reféns dessa história, se veem possuindo 
e desempenhando diferentes funções, em um processo de adaptação 
às necessidades apresentadas temporariamente. E não somente isso, 
com o avanço da informatização em todos os aspectos que envolvem a 
praticidade da vida humana, assim como a disponibilização de busca-
dores de informações cada vez mais inteligentes, o espaço que era dos 
jornalistas está ocupado. Assim, seus produtos jornalísticos perdem os 
anunciantes e o público expectador. Mas, como diz Marcondes Filho, 
lembrando Ignacio Ramonet, o que fazer? Queimar os jornalistas?

O volume de dados circulantes leva a crer que no futuro os jornalistas 
se tornem dispensáveis, pois as pessoas terão critérios, discernimento 
e desenvoltura para pesquisar, localizar e utilizar toda a informação 
necessária à sua vida (perspectiva que acredita de forma otimista 
nos usuários). Ou então, que os jornalistas sobrevivam mas como 
“técnicos em documentação”, isto é, como pessoas que pesquisam, 
juntam, sintetizam volumes extensos de informação em função de 
uma demanda específica do leitor/consulente (perspectiva mais 
pessimista, do ponto de vista do público). Em ambos os casos de-
saparece uma certa função de conselheiro, de “opinião abalizada”, 
do especialista que sabe das coisas. (Marcondes Filho, 2000, p. 146)

Marcondes Filho (2000, p. 147) continua seu argumento e defesa 
pela profissão abordando, como define, o mal-estar que o fim do jor-
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nalismo proporciona na democracia, uma vez que, para ele, a internet 
ao colocar todo tipo de informação à disposição não cria nos usuários 
o senso de responsabilidade e discernimento para o consumo dessa 
mesma informação. Assim, a angústia é com relação às informações 
infundadas, inverdades, assim como as com ideologias discriminatórias, 
por exemplo. “Ou seja, como será a democracia sem a figura do crítico”.

As tecnologias pretendem ser consistentes e completas. Acham que 
poderão dizer, com exaustão e precisão, que Dulcinéia é a mais bela 
entre todas as mulheres. Mas não podem porque nada é completo e 
consistente ao mesmo tempo. Já o homem - o jornalista, o filósofo, o 
médico, o professor - não é e nem deseja ser completo, pois a falha, 
a imprecisão, a dúvida fazem parte dele. E é dessa falha estrutural 
que advém sua grande vantagem e sua grande superioridade, pois, 
como dizia o velho filósofo, todos os caminhos são curvos, toda 
verdade é torta. (Marcondes Filho, 2000, p. 150)

Marcondes Filho divide em cinco as fases do jornalismo. No “Quarto 
Jornalismo”, período em que compreende até os dias atuais, se referindo 
ao período temporal até quando o autor propõe sua análise, tem-se o 
jornalismo mais a era tecnológica, caracterizados pela velocidade na 
transmissão de informação, valorização do imagético, crise da mídia 
impressa, audiência produtiva, assim como a informatização das reda-
ções e alteração das funções dos profissionais. Em uma crítica, descreve 
seu ponto de vista:

[...] o homem de redação, acostumado a escrever sobre o papel, 
a participar fisicamente do ambiente com os colegas, a ver seu 
produto “realizado” como um objeto jornal, passa a se submeter à 
lógica imaterial da tecnologia (mais difundida nos meios visuais) 
e a se adaptar à completa volatização do ambiente de trabalho, 
do seu trabalho e do produto final “jornal”. Isso tanto aumenta a 
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sobrecarga de trabalho do jornalista, quanto o reduz cada vez a si 
mesmo. Além disso, a tecnologia imprime seu ritmo e sua lógica à 
relações de trabalho, definindo os novos profissionais, a nova ética 
de trabalho, em sumo, um outro mundo, que mal deixa entrever os 
sinais do que se convencionou chamar no passado de “jornalismo”. 
(Marcondes Filho, 2000, p. 31)

Tudo está em transformação na profissão, que vê sua produção ser 
barateada e a informatização se estabelecer como absoluta, em uma cons-
tante de novas tecnologias impossíveis de se escapar. Assim, os veículos 
de comunicação da sociedade tecnológica estão totalmente focados no 
volume de informações, cada vez mais alto, em critérios de noticiabilidade 
tendo a instantaneidade como principal, causando bem mais redundâncias, 
desinteresses, do que cumprindo seu papel social de cidadania.

Ao mesmo tempo, para enfrentar a situação de trabalho que o novo 
período se impõe, os jornalistas trabalham hoje em dia com a comu-
nicação de forma fragmentada, uma vez que a informação é dividida 
com diversas categorias profissionais, como designers, programadores, 
ilustradores, analistas de mídia, dentre outros.

Na atualidade o jornalista não se ocupa, exclusivamente, com o 
relato dos fatos, uma vez que a notícia é, em todos os veículos, cada 
vez mais produzida – gráficos, efeitos de computador, aumento do 
número de fontes. A tendência é que o jornalista volte a se ocupar, 
ou pelo menos acompanhar, todos os passos da produção. (Baldessar, 
2003, p. 87)

Essa realidade de um profissional multitarefa e polivalente já é en-
contrada no jornalismo, com profissionais constantemente se atualizando 
em estratégias de otimização de ferramentas de busca, otimização de 
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conteúdo para redes sociais digitais, algoritmos, linguagens de progra-
mação, design, animação, em um processo constante de atualização 
baseado na tecnologia, assim como em novas formas de usabilidade 
de softwares para notícias, construção de conteúdos e linguagens para 
arquiteturas de informação cada vez mais dinâmicas.

Como se a crise da profissão já não fosse suficiente, atualmente a 
profissão é regulamentada pelo decreto nº 83.284, de 13 de março de 
1979, que incorpora, como ponto principal, a exigência do diploma de 
graduação. Contudo, o debate sobre a regulamentação da profissão e a 
exigência do diploma em jornalismo foi constante nas últimas décadas 
e ainda está presente intensamente nos dias atuais, já que ele não é mais 
obrigatório. Em 2009 o Supremo Tribunal Federal derrubou a obriga-
toriedade, por 8 votos a 1, e o diploma de jornalismo passou a não ser 
mais obrigatório para o exercício da profissão. O relator do processo, 
ministro Gilmar Mendes, defendeu que a formação em curso superior 
não poderia evitar notícias falsas, danos a terceiros e problemas éticos. 
Também lembrou que a regulamentação da profissão foi instituída durante 
o regime militar e por isso tinha como objetivo parcial retirar o acesso à 
publicação dos intelectuais e políticos contrários ao governo. Contudo, 
enfatizou que os cursos e a formação em jornalismo são importantes e 
fundamentais para o preparo de profissionais e que as próprias empresas 
de comunicação devem estabelecer os seus critérios de contratação. O 
voto contrário foi do ministro Marco Aurélio que defendeu a importância 
da formação para a viabilização da “atividade profissional que repercute 
na vida dos cidadãos em geral”. Em 2013 o Senado Federal aprovou 
alterações na Constituição que garantem a exigência do diploma. O 
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Projeto de Emenda Constitucional (PEC) encontra-se atualmente na 
Câmara dos Deputados aguardando alteração ou aprovação. 

Aos que defendem a obrigatoriedade do diploma há a defesa de que 
o diploma universitário garante, pelo menos deveria, o mínimo de qua-
lidade profissional e reconhecimento da profissão e que a não exigência 
caracteriza a precarização das relações trabalhistas entre os donos dos 
veículos de comunicação e os jornalistas. Já os que defendem a “queda 
do diploma” se embasam na liberdade de qualquer pessoa se expressar 
publicamente, independente de formação acadêmica, dependendo ba-
sicamente de habilidades e aptidões comunicacionais.

O que é perceptível, é a imposição do modelo de mercado que 
obriga o jornalista a se capacitar cada vez mais em áreas diversas e 
complementares da sua profissão para mantê-la; e essa lógica é vista 
pelo lado positivo do ser humano que insiste na resiliência e enxerga 
a capacitação constante como investimento em si mesmo, somente. 
Essa miopia ou curvar-se perante as situações faz do jornalista um 
profissional multitarefa, multimídia, que pauta, apura, escreve, grava, 
filma, fotografa, entrevista, edita, acompanha e interage com a audiên-
cia, assessora, mas jamais um multi salário. É repórter, editor, redator, 
fotógrafo, cinegrafista, assessor, escreve para blog, redes sociais, jornal, 
revista, rádio, televisão, ambientes cada vez mais competitivos, repletos 
de exigências que surgem a todo momento com a novidade da tecnologia 
e pequenos salários.

O jornalismo atual sugere a dinamização do exercício laboral de 
jornalistas, assim como propõe novas funções e enquadramentos fun-
cionais, uma vez que altera o fluxo e processo habituais de trabalho 
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nas redações ao incorporar a lógica matemática dos computadores às 
comunicações tradicionais.

Com a ideia da flexibilização da profissão, com empregos de carteira 
assinada cada vez mais escassos, e desregulamentação, com contratos 
por tempo indeterminado e terceirização ou pagamento por tarefas ou 
projetos/textos/trabalhos específicos, os profissionais buscam alterna-
tivas para diversificar e manter-se empregado. A escolha por parte dos 
profissionais está entre informar ou atender às demandas empresariais.
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Um Olhar para Aquele que Escreve e Seleciona 
Notícias: Narrar na Contemporaneidade e o 
Jornalismo

Jaqueline Frantz de Lara Gomes1

Fabiana Piccinin2

1 Avanços Tecnológicos e as Narrativas Jornalísticas

Os avanços de ordem tecnológica e estrutural são determinantes 
para a definição da anatomia na indústria jornalística. Primo (2011), ao 
abordar as mudanças ocorridas em função das práticas resultantes do 
jornalismo operado agora em rede aponta, dois avanços determinantes: 
o telégrafo e as agências de notícias. Por meio destes, no século XIX, o 
parâmetro da objetividade foi instaurado nas redações, consolidando o 
sistema linear no jornalismo (Heinrich, 2011). Com a emergência dos 
aparatos tecnológicos, ficou mais fácil transmitir informações. Contudo, 
os aparatos também exigiram adequações por parte das empresas. Se era 
mais fácil disseminar notícias, uma vez que houvesse falha na comuni-
cação era preciso ter estratégias para preservar as ideias principais do 
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fato narrado. Assim, por exemplo, com as informações principais logo 
no início do texto, era mais fácil manter o conteúdo sem prejudicar a 
informação, tanto no caso da queda da comunicação por telégrafo ou 
por necessidade corte do tamanho das notícias enviadas – suprimindo os 
parágrafos finais - devido a entrada de publicidade na página do jornal. 
Assim, a objetividade está ligada à adoção do lead pelos jornais, como 
veremos mais especificamente adiante. 

Desse modo, havia, nas instituições jornalísticas e empresas, profis-
sionais responsáveis pela edição das informações que eram colocadas 
em circulação ao público através dos veículos de comunicação e que 
desempenhavam o papel do gatekeeping (White, 1950). O conceito 
diz respeito ao “cão de guarda” ou “porteiro” das redações, ou seja, 
aquele que de dentro da redação era o único a decidir o que era ou não 
publicado à audiência.

Contudo, as práticas jornalísticas continuaram sendo definidas pelos 
avanços tecnológicos, determinando uma complexificação da atividade 
desse profissional gatekeeping. As tecnologias mudam e, com elas, 
também as práticas jornalísticas se alteram. Segundo Castells (2002), 
a sociedade em rede3 propicia que a atividade envolva um número cada 
vez maior de produtores e disseminadores de notícias (Primo, 2011), 
sendo que muitos destes não fazem parte das organizações jornalísticas. 
Por outras palavras significa que, a partir da emergência da sociedade 
em rede, em vez de um porteiro das informações postas em circulação, 

3. A sociedade em rede: - é uma estrutura social baseada em redes por tecnologias 
de comunicação e informação fundamentadas na micro electrónica e em redes 
digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir 
desconhecimentos acumulados nos nós dessas redes. A rede é a estrutura formal 
(vide Monge e Contractor, 2004)
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agora rodos são editores, tanto na empresa jornalística como fora dela. 
O público – a recepção, antes passiva – também tem poder de dizer o 
que é ou não notícia.

É dizer assim, que há uma mudança bastante importante nas prá-
ticas jornalísticas especialmente no que diz respeito aos critérios de 
seleção e edição de notícias. Se antes o gatekeeping determinava, por 
meio da sua autoridade e legitimidade atribuídas ao longo da formação 
e prática profissional, o que era ou não notícia, contemporaneamente 
essa definição não dá mais conta dos fluxos que percorrem as notícias  
em rede. 

Assim, a partir do momento em que há um incontável número de 
narrativas sendo produzidas e disseminadas – por instituições jornalísticas 
e pelo indivíduo comum – o leitor/internauta já não tem mais clareza 
e segurança do que deve levar em consideração para o entendimento 
da realidade que o cerca.  Ainda, a partir desse cenário, concordamos 
com autores (Heinrich, 2011; Primo 2011) que defendem que o que 
ocorre não é uma extinção da função de gatekeeping; antes, há uma 
complexificação do sistema a partir de modos mais dinâmicos e flexíveis 
de edição e seleção. Ou como explica o pesquisador australiano Alex 
Bruns, ao teorizar sobre o que considera uma passagem do gatekeeping 
para gatewatching, termo cunhado em 20054.

Uma forma possível de olhar para essa reconfiguração, a qual nos 
filiamos neste estudo, é considerar os jornalistas que, dentro ou fora 
de redações institucionalizadas, também praticam o gatewatching, 
ou seja, são profissionais que selecionam entre as informações já de 

4. Veremos mais detalhadamente sobre a passagem de gatekeeping para gatewatching 
mais adiante.
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conhecimento público aquelas consideradas mais importantes e ofere-
cem à audiência uma narrativa posta como a versão mais qualificada 
da realidade, de forma a orientar a sociedade para a compreensão dos 
fatos. A mudança, assim, é perceptível pelo profissional que antes, a 
partir das mídias profissionais, fazia as notícias circularem em direção 
a públicos indistintos, para aquele que agora seleciona do “mar” de 
narrativas em circulação aquelas que vai ofertar ao público a partir de 
uma análise crítica e aprofundada dos fatos. Sua seleção está baseada, 
portanto, e sobretudo, na legitimidade e autoridade conquistada a ao 
longo da construção de sua carreira nas grandes redações. 

A partir dessa contextualização, acreditamos que a atuação de jor-
nalistas profissionais em tempos de rede dá novos contornos à prática 
jornalística dando contornos à emergência de um profissional que merece 
ser estudado. Faremos isso dando atenção à autoridade do narrador, 
considerando os postulados de Benjamin (1987), Santiago (2002) e 
Sodré (2009), passando pelas mudanças na prática jornalística que 
vieram atreladas às transformações na sociedade, da Modernidade ao 
contemporâneo. Especialmente, vamos versar sobre a fragilização das 
grandes metanarrativas (Lyotard, 2004) nesse contexto de análise para, 
a partir disso, refletir sobre os novos contornos do narrar do jornalístico 
contemporâneo em tempos de hipermodernidade5 (Lipovetsky, 2002), 
a liquidez e o capitalismo tardio (Baumann, 2001; Jameson, 1997; 
Santaella, 2003). 

5. O autor refere o conceito ao momento atual da sociedade. O termo “hiper” é 
utilizado em referência a uma exacerbação dos valores criados na Modernidade.
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1.1 Autoridade do narrador6

Se a narrativa deriva da necessidade de compreender o mundo em 
que se vive (Resende, 2009), observamos que as narrativas jornalísticas 
também são uma forma específica de conhecimento da realidade. A nar-
rativa jornalística ancora-se especialmente na produção do vínculo entre 
a experiência de existir e a garantia da condição de verdade do fato.  O 
que é possível de identificar, ainda que o exame de conteúdos jornalísticos 
sob o prisma da análise da narrativa seja recente nos estudos acadêmicos 
do jornalismo, em razão de que, por muitos anos, a narratologia7 esteve 
restrita à literatura (Araújo, 2012). Segundo Resende (2007), o estudo 
acadêmico do jornalismo se concentra, principalmente, na questão da 
técnica de produção de conteúdo e nas técnicas de discurso. Contudo, 
contemporaneamente, o estudo da narrativa passou a também abranger 
a compreensão do jornalismo como prática discursiva, que contribui no 
entendimento das práticas jornalísticas como formas de contar histórias. 

No entanto, é importante lembrar que Benjamin (1987) não reconhece 
a autoridade de um narrador nas produções textuais contemporâneas, 
nem mesmo via narrativas de múltiplas informações articuladas na 

6. A discussão proposta neste artigo faz um resgate acerca das discussões sobre 
o narrador e o poder de voz nas narrativas jornalísticas contemporâneas 
apresentada em nossa dissertação de Mestrado, intitulada Narrativas jornalísticas 
contemporâneas e as vozes que narram em O olho da rua, de Eliane Brum, 
defendida em junho de 2017, aliada à uma aproximação ao tema da tese de 
doutoramento da autora, a qual pretende tensionar a produção de narrativas 
jornalísticas com ambiência na internet, a partir da prática de gatewatching e 
curadoria de conteúdo. (Gomes, 2017)

7. Reis e Lopes (1988) explicam a narratologia como uma área de reflexão centrada 
na narrativa como modo de representação. Os autores já abrangem na definição a 
análise de textos literários e não-literários. Como práticas narrativas citam como 
exemplo o cinema, as histórias em quadrinhos e a própria imprensa. Veremos, 
ainda neste capítulo, a concepção de Motta (2013) acerca da narratologia, a qual 
nos filiamos para a presente pesquisa.
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construção do texto jornalístico. Benjamin (1987) estranhava que jo-
vens soldados, ao retornarem da guerra – encarada como uma vivência 
–, vinham desprovidos de capacidades narrativas. A mudez, ligada ao 
trauma, impossibilitava o relato na forma oral de modo que os mem-
bros de um grupo trocassem experiências e, assim, mantivessem uma 
cultura sólida. Com a escrita – e neste ponto relacionamos as narrativas 
jornalísticas com os relatos de guerra citados por Benjamin - o ato de 
narrar ganhou novos contornos. 

As narrativas escritas proliferaram, mudando as formas de relacionar: 
quem conta e quem “escuta” - há um distanciamento entre os indivíduos 
participantes - escritor e leitor - impossibilitando o intercâmbio entre 
esses. Cabe observar que o conceito de autoridade em Benjamin remete 
à antiga narrativa oral, da prática artesanal de contar a mesma história 
a repetindo de formas diferentes, enquanto que para  o jornalismo - 
com a industrialização da narrativa – interessam fatos e informações, 
o que para o autor não é conhecimento. Portanto, não há autoridade no 
narrar jornalístico. Assim, no entender de Benjamin (1987), o produto 
do jornalismo destoa ainda mais da narrativa por tratar do banal e do 
momentâneo. Para o autor,

(...) a informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só 
vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem 
perda de tempo tem que se explicar nele. Muito diferente é a narra-
tiva. Ela não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito 
tempo ainda é capaz de se desenvolver. (Benjamin, 1987, p. 204)

Para Sodré (2009) o que ocorreu foi uma alteração na forma como se 
processa a transmissão de conhecimento através da narrativa. Quanto ao 
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conteúdo, se, no romance, há uma densidade simbólica, no jornalismo 
a informação encontra valor por critérios como transparência e isenção. 
Dessa forma, no jornalismo o conteúdo surge não necessariamente a 
partir da experiência do narrador, como ocorre por ocasião da narrativa 
oral, mas de uma multiplicidade de relatos. 

Assim, para Sodré (2009), a narrativa jornalística, tal qual os mol-
des da narrativa literária, ocorre por meio de um agente que relata uma 
história. O autor explica que pelo fato de a narração não exigir, neces-
sariamente, linearidade, mesmo uma notícia em formato de lead pode 
ser considerada uma narrativa. 

Motta (2009) revela que entende a narrativa, inclusive a midiática, 
como uma forma de experimentação da realidade. E mais, diz que as 
“narrativas são formas de experimentação sucessivas e permanentes da 
realidade cotidiana” (Motta, 2009, p. 8) e, ainda, 

Narrativas, ao contrário do que dizia W. Benjamin, proliferam hoje na 
mídia mais que qualquer outro ambiente: no jornalismo, telenovelas, 
filmes, talk-shows, blogs, orkuts. E continuam encantando audiências. 
Mais que nunca, assistimos a uma profusão de romances, contos, 
biografias que consumimos incessantemente. (Motta, 2009, p. 9)

Temos, então, o narrador literário (Sodré, 2009), o narrador de Ben-
jamin (1987), que narra as experiências vividas, e o narrador midiático 
(Santiago, 2002), que se utiliza das experiências de terceiros para a 
construção de histórias. Pelo que observamos, o narrador midiático se 
afasta do conceito defendido por Benjamin (1987) porque dificilmente 
narra acerca de suas experiências.



927

Diferente da ideia de Benjamin, na qual narrar é a principal concep-
ção da narrativa, enxergamos contemporaneamente e em acordo com 
a perspectiva de Santiago, o narrador midiático como aquele que põe 
sua ênfase na observação ante aos cânones do jornalismo. Dessa forma, 
reiteramos que no caso do narrador midiático

A figura do narrador passa a ser basicamente a de quem se in-
teressa pelo outro (e não por si) e se afirma pelo olhar que lança 
ao seu redor, acompanhando seres, fatos e incidentes (e não por 
um olhar introspectivo que cata experiências vividas no passado). 
(Santiago, 2002, p. 50)

Ao se referir ao narrador pós-moderno, Santiago (2002) sublinha 
que a falta da experiência vivida dá lugar à experiência do olhar. Dessa 
forma, aquele que é observado ganha evidência na narrativa midiáti-
ca, pois “o narrador que olha é a contradição e a redenção da palavra 
na era da imagem. Ele olha para que seu olhar se recubra de palavra, 
constituindo uma narrativa.” (Santiago, 2002, p. 59). Aqui, entendemos, 
reside a autoridade do narrador pós-moderno (ou contemporâneo, como 
adotaremos em nossa discussão). Sendo assim, a seguir, veremos sobre 
a legitimidade das narrativas jornalísticas.

1.1.1 Narrativas jornalísticas e legitimidade. Resende (2005) 
entende que, para Benjamin, o romance cria uma confusão entre autor e 
narrador e como o destinatário desconhece ao certo com quem dialoga, 
quebra-se a relação dialética que, para Benjamin (1987), configura a 
narrativa, entendida como troca de experiências. Para Resende (2005), 
a dúvida em torno de autor e narrador se acentua no texto jornalístico, 
visto que o jornalista costumava, até então, e sob os princípios modernos, 
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se mostrar como alguém que apenas retrata o real de maneira isenta, 
acedida pelo discurso da objetividade.

Assim, Resende (2009) faz alusão a Foucault (1996), dizendo que 
a aceitação do discurso como verdadeiro depende, sobretudo, da legi-
timidade do sujeito falante. Dessa forma o jornalismo, no entender de 
Resende (2009), se mostra legitimado por deter a tecnologia de trans-
missão de discurso, calcado no paradigma da objetividade, e por ser 
aceito pelas demais instituições ao constituir sua prática com base na 
credibilidade de seus atores. 

Ao mesmo tempo, a objetividade mostra suas limitações, mantendo 
o texto engessado em regras, como a da pirâmide invertida e do lead, no 
âmbito do gênero informativo. Enquanto, por outro lado, as brechas que 
podem conceder ao conteúdo jornalístico o status de narrativa ocorrem, 
justamente, quando o jornalista permite a livre participação do leitor 
em termos de interpretação. Com isso, “(...) o processo dialógico que 
se estabelece em uma narrativa como essa é decisivo para fazer deste 
um texto vivo, porque aberto a significações outras que não somente as 
que derivariam do olhar de um jornalista-deus” (Resende, 2009, p. 39). 

O autor entende, portanto, que o texto jornalístico se converte em 
narrativa quando abre espaços de diálogo. De outra parte, tendo como 
referência a perspectiva do narrador que busca na experiência a sua 
“fonte” narrativa, percebemos que o narrador jornalista tem se voltado 
para o que Benjamin (1987) postula a experiência humana como fonte 
para a legitimidade dos narradores. 

O pensamento benjaminiano avança para os conceitos de polifonia 
e dialogia de Mikhail Bakhtin, ou seja, na existência de múltiplas vozes 
que se manifestam no texto, inclusive a do próprio leitor. Para isso, 
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o jornalista troca o posto de interlocutor objetivo da verdade pelo de 
observador e narrador dos fatos, como sugere Resende (2009, p. 38):

(...) o jornalista, como um dos protagonistas do ato, quando se 
reposiciona no lugar do humano, cria possibilidades de encontro. 
Articulando-se no tecido da vida, ele deixa, através do texto, de 
ocupar o lugar de dono da lei, para tornar-se um observador, tanto 
quanto o é aquele para quem escreve. Ainda que seja dado ao pri-
meiro o privilégio da escrita, ele não faz sua a voz do outro e nem se 
propõe, tão somente, a parafrasear suas fontes, como acontece com 
o texto jornalístico que nada mais faz do que obedecer as regras do 
discurso dado como legítimo.

Neste ponto, ao tratar de narrativas polifônicas, pelas quais surgem 
inúmeras vozes – de personagens, do jornalista, do leitor - há concordân-
cia com o que pensa Medina (1996). A autora afirma que para chegar à 
polifonia e, assim, à excelência no jornalismo, o repórter deve ir às ruas 
em busca desta multiplicidade de relatos, fugindo de fórmulas prontas 
com base na estética literária. É bem verdade que essas narrativas fa-
zem um percurso diferente do realizado pelas notícias tradicionais, da 
pirâmide invertida, em que o fato principal está em primeiro plano. Por 
essa estética literária, as narrativas avançam de forma linear, contem-
plando a polifonia numa narrativa que contextualiza o fato e apresenta 
os personagens de forma humanizada. Neste sentido, encontramos nas 
narrativas algo como uma atividade mimética de inspiração na própria 
vida. 

Por esse viés, como defende Motta (2009, p. 9)  “(...) narrativa 
continua sendo uma forma importante (se não a principal) de experi-
mentação do mundo”, assim é “(...) porque permite apreender rapida-
mente a complexidade do mundo e configurá-la em enredos coerentes” 
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(Motta, 2009, p. 9). Isso ocorre no dia a dia do jornalismo, segundo o 
pesquisador, em constante recorrência, identificação ou confrontação 
com o senso comum:

A narrativa jornalística se constrói simultaneamente às ações que 
narra. Sua singularidade é configurar-se sempre no tempo presente. 
Torna-se, por essa razão, uma narração dinâmica, sujeita a interven-
ções de narradores plurais, suas estratégias discursivas projetam 
marcas subjetivas no enunciado, na perspectiva e enquadramento. 
Narrador e autor se confundem, são entidades menos fictícias, su-
jeitos aos procedimentos técnicos e comerciais da comunicação 
jornalística, protagonistas ativos da narração que se entrelaçam com o 
histórico. Outras vezes, personagens assumem o papel de narradores 
dentro da história. O ato narrativo jornalístico é, na verdade, lugar 
de disputa pela voz, onde os antagonismos se enfrentam por versões 
consistentes que persuadem os destinatários. (Motta, 2009, p. 12)

Posto isto é evidente, sobretudo, a responsabilidade do sujeito jor-
nalista frente à narrativa que oferece ao público, exercitando o narrar e 
seus múltiplos formatos na decorrência do contexto sócio-técnico-discur-
sivo. De cada momento – e forma – decorrem estratégias diferenciadas. 
Razão pela qual observamos como os cânones do narrar jornalístico 
vem se alterando ao longo do tempo, como mostra Benjamin (1987), 
na passagem da era pré-Moderna para a Modernidade. E, como aponta 
Santiago (2002), para desta em relação ao contemporâneo.

2 Jornalismo, da Modernidade ao Contemporâneo

Para contextualizar nossa pesquisa, precisamos referir os ideais de 
objetividade e de subjetividade nas práticas jornalísticas concebidas 
por ocasião da perspectiva positivista da Modernidade e que vem pra-
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ticadas até o contemporâneo8, quando uma série de alterações passam 
a reconfiguraras práticas do campo e dar um novo lugar ao narrador. 
O jornalismo dito objetivo e imparcial ganhou força e expandiu-se a 
partir da segunda metade do século XIX, na Europa e Estados Unidos, 
chegando ao Brasil por volta dos anos 1950, segundo categoriza Mar-
condes Filho (2000). 

Neste modelo, as operações discursivas na produção da notícia bus-
cavam inscrevê-la, prioritariamente, na ordem da verdade. No começo 
do século XX, os jornais passaram a investir em melhoria tecnológica 
e paulatinamente se profissionalizaram, de tal modo que  as empresas 
“(...) passam a dar maior importância aos fatos, e a opinião vai perdendo 
espaço nos jornais caminhando na direção da implantação de estruturas 
empresariais” (Bahia, 1990, p. 31). É desse modo que, na Modernida-
de, se incorporou a visão de que o repórter/jornalista deveria manter 
distanciamento dos fatos, ouvindo todos os lados e deixando para o 
leitor a interpretação ou conclusão acerca da notícia. Para Tuchmann 
(1999, p. 74) trata-se de um “ritual estratégico”, que reveste a prática 
do jornalismo de uma espécie de proteção. O jornalismo de informação, 
portanto, trouxe a adoção de técnicas e princípios que passaram a ser 

8. A partir deste momento vamos adotar a denominação de contemporâneo para 
referir o período que decorre da crise dos ideais da Modernidade. Há outras 
nomenclaturas utilizadas por teóricos citadas para o período em que situamos a 
discussão da crise das metanarrativas e da fragmentação dos sujeitos, contexto em 
que se inserem as narrativas jornalísticas saturadas pelo excesso de racionalização 
que já não dá mais conta de explicar a realidade (Piccinin, 2011). Para efeito de 
conhecimento, algumas nomenclaturas também usadas para o período: capitalismo 
tardio (Jameson, 1996); modernidade líquida (Baumann, 2001); pós-modernidade 
(Lyotard, 2004), hipermodernidade (Lipovetsky, 2004); a liquidez também é 
metáfora dos postulados de Santaella (2007)
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norteadores do exercício da atividade, como objetividade, neutralidade 
e imparcialidade.

Uma das estratégias adotadas em razão deste modelo foi a utiliza-
ção do lead e da pirâmide invertida. Genro Filho (1987) salienta ainda 
que as definições surgiram por deficiência técnica que contemplou, 
ao mesmo tempo, o comodismo dos leitores e o interesse dos jornais. 
Com o lead respondendo as principais perguntas logo no início da no-
tícia e as demais questões redigidas por prioridade de importância, era 
fácil suprimir os parágrafos finais da matéria, quando necessário, sem 
prejudicar o entendimento da informação. Além disso, as agências de 
notícias também caíram no gosto dos veículos, reduzindo custos de co-
berturas a longa distância. O paradigma do lead e da pirâmide invertida, 
igualmente, auxiliava como estratégia no caso de perda de conexão do 
telégrafo ao repassar as informações aos jornais. A objetividade, assim, 
se estabeleceu como valor profissional. 

A elaboração histórica da ideia de objetividade “jornalística” – se-
gundo a qual o jornalismo informativo deveria funcionar como uma 
espécie de espelho do mundo real – é também doutrina, de caráter 
profissional-industrial, apenas sem garantias acadêmicas, como é 
o caso do positivismo. (Sodré, 2009, p. 31)

Sendo assim, a técnica do fazer estava em grande parte associada 
à competência de quem narra – no caso os jornalistas – em manter um 
distanciamento do fato narrado. Há, contudo, uma reconhecida mu-
dança nesse paradigma no contemporâneo, no que incluímos o narrar 
jornalístico. Piccinin (2016, p. 13) observa que:
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Do ponto de vista da organização societária e dos discursos que 
a estruturam, trata-se de um momento em que as epistemologias 
vigorosas da Modernidade e suas crenças na capacidade de expli-
car a realidade objetivamente e dar a ela respostas totalizantes, são 
gradativamente substituídas pela relativização das grandes verdades. 
Ao cogitar as possibilidades das explicações científicas, o contem-
porâneo vai revelando a emergência de um cansaço existencial, 
proveniente dos efeitos relativos à racionalização exagerada (Ruiz, 
2003). Assim, no lugar da linearidade do discurso fundamentado 
na racionalidade moderna, emerge a multiplicidade de argumentos 
ou jogos de linguagem (Grandim, 2015), que por sua vez levam à 
expressão de narrativas paralelas e multiformes como diz Murray (...).

Seguimos, ainda, com o que diz a pesquisadora:

A superação da estética racionalista e consequente relativização das 
epistemologias modernas são bastante bem traduzidas pela metáfora 
da liquidez apresentada por Bauman (2001) e por Santaella (2007). 
Líquidas são as ideias e os conceitos que sustentam o contemporâ-
neo, porque mudam continuamente por sua natureza fluida e porque 
assumem, em decorrência disso, a forma da estrutura que lhes dão 
suporte. E que por extensão se manifestam em novos formatos das 
narrativas, oportunizando a reciclagem de suas intrigas ficcionais, 
recriadas para circular por diferentes plataformas midiáticas reco-
nhecidas na hibridação de seus desenhos. (Piccinin, 2016, pp. 13-14)

Por esse viés, observamos que preceitos da objetividade e da impar-
cialidade não foram abandonados, mas têm dado lugar para a coexistência 
de formatos múltiplos, os quais permitem a emergência da subjetividade 
e da interpretação dos fatos pela apresentação daquele que narra, o seja, 
procedimentos que voltam a validar a narrativa em primeira pessoa, o 
testemunhal do narrador e a narrativa do espontâneo. Como ressaltam os 
estudos de Etges & Piccinin (2014, p. 323), no jornalismo esse momento 
de relativização do paradigma da objetividade passa a ser questionado 
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especialmente a partir de 1960. A partir de então, impõe-se a reflexão 
sobre a impossibilidade das narrativas como “espelho do real”, como 
propunha a lógica da estética moderna. Ao invés disso, o real poderia 
então ser narrado mediante um retrato da realidade, um recorte, no 
qual são permitidas incursões subjetivas. Esse contexto precisa ser 
considerado para a compreensão dos fenômenos que se seguem com o 
advento e a popularização das tecnologias da internet, tanto para efeito 
de produção de narrativas jornalísticas, como para o consumo. 

Esse cenário está inscrito no contexto da Pós-modernidade, momen-
to histórico datado a partir de 1930, mas que se difundiu amplamente 
a partir da década de 1970 (Anderson, 1999). Seus postulados, visto 
que o período se inscreve após a Segunda Guerra Mundial, têm como 
grande marca a deslegitimação dos ideais da Modernidade. Em outras 
palavras, significa dizer da crise das metanarrativas, abalo dos princí-
pios do nacionalismo e do industrialismo. Conforme Lyotard (2004), 
a Pós-modernidade está relacionada à ascensão de uma sociedade pós-
-industrial, marcada pelo pluralismo. É nesses termos que a produção 
de narrativas jornalísticas está tensionada.

Primo (2011), por sua vez, lembra que “(...) as práticas jornalísticas 
de hoje envolvem um número maior de produtores e distribuidores de 
notícias, sendo que uma importante parcela destes não faz parte de 
organizações jornalísticas” (p. 132). Heinrich (2011) refere que cada 
um desses participantes é “(...) um nó em uma densa rede de informa-
ções”, de forma que “a conexão interativa entre esses nós é o que a 
autora chama de “jornalismo em rede”. É neste ponto que destacamos 
a autoridade das narrativas jornalísticas, feitas por sujeitos legitimados 
na profissão, a oferecer conteúdos supostamente mais confiáveis como 
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a versão mais qualificada da verdade dos fatos frente a possibilidade de 
produção e disseminação de notícias a partir da ambiência na internet. 

É por esses aspectos que consideramos oportuno o olhar para aquele 
que escreve (narra) no contemporâneo, haja vista que discutiremos a 
seguir a reconfiguração dos critérios de edição e seleção de notícias com 
a maior participação do público no processo que antes (Modernidade) 
era massivo e quase sem possiblidades de interferência no circuito 
de emissão e recepção. Sendo assim, a postura daquele que narra faz 
a diferença na oferta de narrativas qualificadas à audiência frente a 
abundância de conteúdos disponíveis. 

Como hipótese, acreditamos que o jornalista/repórter, enquanto 
sujeito que narra, não cabe em uma classificação única se pensarmos 
nos jogos de poder de voz, como proposto por Motta (2013). Rompe 
fronteiras com estratégias que podem o diferenciar. Dessa maneira,  faz 
valer a experiência do olhar conforme Santiago (1987), por se tratar de 
um narrador que soma a suas afetações enquanto alguém que experi-
menta, conta histórias das quais muitas vezes participa. 

3 Poder de Voz e Mercantilização 

Para melhor compreender a reconfiguração da instância jornalísti-
ca no contemporâneo, recorremos a Marcondes Filho (2002), o qual 
situa fases do jornalismo na história, conforme suas características 
predominantes. Ele apresenta quatro períodos distintos subsequentes à 
pré-história do jornalismo, pontuada entre 1631 e 1789 – com produção 
artesanal e forma semelhante ao livro. Vejamos as fases:
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a) a primeira fase, ainda artesanal, de 1789 a 1830, foi a época 
da ebulição político-literário, com texto crítico, economia 
deficitária e impressos comandados por escritores, políticos 
e intelectuais;

b) o segundo jornalismo, a partir da segunda metade do século 
XIX, é caracterizado pela empresa capitalista. É chamado 
de imprensa de massa, marca o início da profissionalização 
dos jornalistas, da produção de manchetes, da incorporação 
do lead e da incorporação da publicidade. É o início da con-
solidação da economia das empresas;

c) a partir de 1900 até 1960, com o desenvolvimento de tecnolo-
gias, definiu-se o chamado terceiro jornalismo, cuja atividade 
noticiosa teve cunho monopolista, com grandes tiragens e 
grandes grupos editoriais monopolizando o mercado;

d) por fim, a quarta fase, delineada por volta de 1960 em diante, 
é caracterizada pela velocidade na transmissão de informa-
ções, de forma eletrônica e interativa, mudança nas funções 
dos jornalistas, além da valorização visual e da crise na 
imprensa escrita.

Podemos incluir que, além destas quatro fases descritas por Marcon-
des Filho, para Soster (2007), ainda é possível citar um quinto jornalismo, 
no qual a característica principal é a auto-referencialidade: o jornalismo 
midiatizado. A partir desta contextualização, podemos dizer que estamos 
vivenciando o que Jenkins (2008) chama de cultura da convergência, 
na qual não são apenas as relações entre as tecnologias existentes que 
se alteram, mas também as relações entre indústrias, mercados, gêne-
ros, audiências e consumo dos meios. Como postula Jenkins (2008), a 
convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela 
qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. 
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É nesse contexto que compreendemos que, no caso deste estudo,  a 
internet, especialmente - e as transformações dela decorrentes - recon-
figurou as práticas jornalísticas, tanto nas estruturas das organizações 
como nos processos de produção e circulação de notícias. Se, de um 
lado, a web e as tecnologias ampliaram o acesso dos cidadãos às possibi-
lidades de comunicação e informação, por outro o desenvolvimento das 
plataformas 2.0 propiciou a produção e a disseminação de informações 
por qualquer pessoa, a qualquer tempo. Sendo assim, consideramos a 
fundamental o reconhecimento de práticas jornalísticas que contribuam 
para a orientação dos cidadãos na sociedade em que as fronteiras das 
narrativas inscritas na ordem da verdade estão diluídas na mercantili-
zação da lógica cultural.  

Ademais, mesmo em estruturas legitimadas, empresas de comunicação, 
há um estremecimento nos níveis de “poder de voz”, para citar os dizeres 
de Motta (2013). Vejamos que o diagrama de Motta (2013, pp. 224-225), 
elaborado a partir de Genette, discrimina três níveis básicos de narradores, 
conforme a posição diegética, a hierarquia de cada um e a disputa pelo 
poder de voz. São elas: primeiro-narrador é o narrador-jornal ou revista; 
segundo-narrador é o jornalista/repórter; terceiro-narrador é personagem, 
que antes era a fonte. Por esta categorização, cada narrador é detentor 
de um capital relativo, de um poder, o qual manifesta de acordo com o 
seu interesse ou os de seu grupo. Considerando o período do jornalismo 
midiatizado, a hierarquia está fragmentada. 

De tal forma, veículos, profissionais e personagens estão em cons-
tante negociação política e simbólica. É neste contexto de pontos de 
vista e de interesses contraditórios dos atores sociais envolvidos na 
enunciação que o autor avança na proposição de distinguir o poder 
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de voz, quem narra nas narrativas jornalísticas, no embate diário pela 
construção da verdade.

Segundo pontua Motta (2013, pp. 221-222), a narrativa jornalística 

(...) é fartamente intertextual porque nela se manifestam vozes que 
identificam a presença de vários narradores atuando simultaneamente 
na configuração das estórias narradas. As estórias jornalísticas são, 
por isso, polissêmicas: cada notícia ou reportagem oferece uma mul-
tiplicidade de vozes e de interesses que abre uma multiplicidade de 
intepretações. São, portanto, também polifônicas: várias estórias se 
entretecem em uma única reportagem ou sequência de reportagens 
sobre determinado tema, revelando inúmeros pontos de vista e visões 
de mundo decorrentes dos diversos interesses que nela interferem e 
das sutis negociações que têm curso em sua produção.

É nesse emaranhado de vozes que Motta (2013) indica que é preciso 
observar as relações de conflitos e negociações entre os atores envol-
vidos – empresa/jornal – profissionais – personagens – para revelar os 
poderes que delas resultam.  Embora o diagrama original proponha 
que o poder opere predominantemente de fora para dentro, essa relação 
nem sempre é linear, uma vez que o poder simbólico é continuamente 
negociado. Então, cabe refletir sobre quem é o narrador que nos conta 
diariamente notícias e reportagens?

Contudo, se há uma diluição da hierarquia da produção e dissemi-
nação de informações, antes dominada pelos veículos de comunicação 
de massa, agora a diversidade de narrativas disponíveis aos leitores, 
tanto advinda de profissionais em redações institucionalizadas, como 
pelos cidadãos comuns, acaba por provocar efeitos como os chamados 
“excesso informativo”, “ansiedade da informação” e “dieta informati-
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va” (Johnson, 2012; Parisier, 2011; Turkle, 2011), expressões estas que 
começaram a surgir por volta de 1970. 

Podemos atrelar essa discussão aos postulados de  Jameson (1997, 
p. 30), ao tratar da mercantilização da lógica cultural:

O que ocorreu é que a produção estética de hoje está integrada à pro-
dução de mercadorias em geral: a urgência desvairada da economia 
em produzir novas séries de produtos que cada vez mais pareçam 
novidades (de roupas a aviões), com um ritmo turn over cada vez 
maior, atribui uma posição e uma função estrutural cada vez mais 
essenciais à inovação estética e ao experimentalismo. 

Embora trate de produção estética, é possível vincular a compreensão 
de Jameson (1997) à ânsia pela informação na sociedade de transpa-
rência em que o positivismo torna todos iguais, “universaliza”, pois 
“quem relaciona a transparência apenas com a corrupção e a liberdade 
de informação desconhece seu real alcance. Ela é uma coação sistêmi-
ca que abarca todos os processos sociais” (Han, 2017, pp. 10-11). Da 
mesma forma, Lipovetsky (2004, p. 25) entende que a derrota das Luzes 
está associada à alienação pela técnica e pelo consumismo. Trata-se, 
assim, como diz o autor, de compreender o que se aparesenta na forma 
de paradoxo da pós-modernidade, pois “(...) vários sinais fazem pensar 
que entramos na era do hiper, a qual se caracteriza pelo hiperconsumo, 
essa terceira fase da moderidade; pela hipermodernidade, que se segue 
à pós-modernidade; e pelo hipernarcisismo”.

Nessa situação de mercantilização, transparência e hipermoderni-
dade, há uma variedade de narrativas em circulação enquanto se dilui 
o entendimento da instância jornalística profissional como produtora 
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de narrativas jornalísticas que dão a conhecer a realidade com a versão 
mais qualificada dos fatos. Como diz Piccinin (2016, p. 13)

(...) estudar as narrativas pressupõe considerar o contexto sócio-
-técnico-discursivo em que estão inseridas, em alinhamento com a 
perspectiva de Scholes e Kellog (1977, p. 47), de que “toda época 
e cultura têm suas formas narrativas”. No caso da narrativa con-
temporânea, é requerer, assim, que se leve em conta as injunções 
decorrentes do período compreendido como o pós-moderno e seus 
padrões sociais, tecnológicos e discursivos correspondentes.

A partir disso, retomamos que, conforme Motta (2013) e Sodré 
(2009), há um tensionamento acerca da notícia como narrativa. Para o 
primeiro, a notícia é narrativa não de forma isolada, já o outro diz que 
a notícia em si, é uma narrativa. Enquanto Sodré postula a experiência 
a partir de uma multiplicidade de relatos, não necessariamente a partir 
da experiência do narrador, Motta sublinha a necessidade do contexto. 
Para Motta (2013) as narrativas não podem ser analisadas isoladamen-
te para cumprirem certas finalidades situacionais, sociais e culturais. 
Esse contexto é oportuno para as nossas discussões acerca das práticas 
jornalísticas no contemporâneo.

Conforme o exposto, reforçamos nosso foco à figura do narrador, 
voltando a mencionar os postulados de Benjamin (1987), e também de 
Santiago (2002), que, ao se referir ao narrador pós-moderno, sublinha 
que a falta da experiência vivida dá lugar à experiência do olhar. E 
assim, a partir desse narrador que olha para constituir uma narrativa 
(jornalística/midiática), enfim, ensejamos traçar uma relação com prá-
ticas diferenciadas de seleção e edição de notícias frente ao processo 
de mercantilização da produção ou, para citar Debord (1997), à “so-
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ciedade do espetáculo”. Trata-se da reconfiguração do que na teria do 
jornalismo denomina-se de gatekeeping9 para um conceito mais recente, 
o de gatewatching. 

O estudo em torno do gatewatching foi apresentado pelo pesquisador 
australiano Alex Bruns, em 2005. Bruns (2005) introduz o conceito 
à análise do jornalismo a partir da instauração de novas práticas edi-
toriais, tendo por princípio a produção colaborativa de conteúdo em 
meio digital. O termo difere do modelo hierarquizado e controlado de 
gatekeeping, este estabelecido por David White (1950), dando lugar 
a um modelo aberto e participativo da produção de notícias. Uma 
forma diferente e nova de pensar a edição jornalística em relação ao 
que vinha ocorrendo.

Esse modelo, segundo Bruns (2005), vem da possibilidade trazida 
pela internet que dá acesso às “portas” (gates) que determinam o que e 
de que forma será publicado. Ou seja, o domínio destes gates que era 
exclusivo dos jornalistas, que operavam em uma estrutura fechada e 
controlada apenas dentro de instituições, agora passa a estar “abertos”. 
Na medida em que essa mudança permite que o público possa participar 
dos processos de produção e circulação de informações aos moldes do 
processo produtivo de gatewatching, o papel dos jornalistas deixa de 
ser centrado numa ideia de selecionar o que publicar e como publicar 
para passar a ser o daquele que vai cuidar e ou fazer a curadoria desses 
conteúdos construídos colaborativamente e com a participação do dos 
leitores usuários. 

9. Como já referimos anteriormente, segundo o conceito de White (1950), é a 
atividade do profissional que, dentro de uma redação jornalística, é o único 
responsável por selecionar as informações que são ou não colocadas em circulação 
para conhecimento do público.
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Em síntese, o teórico complexifica a função de gatekeeping nas 
redações ao sugerir a nova terminologia em relação à mudança de 
práticas jornalísticas no contemporâneo, dada a participação da audi-
ência insurgida pelo advento da internet e da disseminação das redes 
sociais. Dessa maneira, nosso olhar parte do entendimento de que, com 
a abundância informativa e a colaboração da audiência, o jornalista 
como aquele que narra tem papel fundamental no direcionamento das 
narrativas. A partir daí, emprega estratégias de filtragem e entrega dos 
conteúdos que podem ser encaradas como uma tentativa de personali-
zação das narrativas e de captura do público. 

4 Uma Contadora de Histórias

Quando falamos, anteriormente, em narrativas jornalísticas que, su-
postamente, oferecem a versão mais qualificada dos fatos, portanto, da 
verdade, frente à abundância de narrativas produzidas e disseminadas a 
qualquer tempo, por qualquer pessoa em se tratando das possibilidades 
oferecidas pela ambiência na internet, queremos dirigir nosso olhar 
para os profissionais jornalistas/repórteres. Estes, antes com a função 
de gatekeeping e, contemporaneamente, com perfil complexificado 
pela emergência do profissional gatewatching, dentro ou fora de um 
ambiente de redação institucionalizado, tem a legitimidade da vida 
pregressa como profissionais. É pensando nestes termos, e atrelados às 
teorias em torno das tipologias de narrador, que nosso olhar recai para 
as práticas da jornalista Maíra Lemos.

Maíra Lemos é jornalista e publicitária, especializada em comuni-
cação digital. Em 2017 deixou o trabalho como apresentadora em um 
programa esportivo da Rede Globo para empreender. “Hoje, eu vivo 
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em conexão com o meu propósito de vida, o que tem inspirado e en-
corajado muita gente! Isso fez eu me tornar também uma palestrante”, 
declarou em seu site (www.mairalemos.com). Se diz, portanto, uma 
contadora de histórias. No seu canal na plataforma online Youtube, toda 
semana, publica uma narrativa inédita, com uma história que ela mesma 
classifica como “inspiradora”. Embora produza muitas narrativas em 
formato multimídia, especialmente em vídeo, no Youtube, também às 
publica em texto no site.

A jornalista trabalhou como repórter e apresentadora, nos maiores 
canais de televisão do país, por 12 anos. Foi apresentadora do Globo 
Esporte, em Minas Gerais, e também a primeira mulher de Minas Gerais 
a ser repórter esportiva do Jornal Nacional e do Esporte Espetacular, da 
TV Globo. Também atuou na tv Record, nos programas Hoje em Dia e 
Esporte Record, na tv Alterosa-SBT e na Rede Minas - tv Cultura, nas 
editorias de comportamento e entretenimento. Depois de acumular essas 
experiências, decidiu: “eu conto histórias para melhorar o mundo”. Em 
sua apresentação, afirma que gosta de andar pela cidade, deixa as ruas 
a levarem e percebe que as pessoas deixam de sentir a cidade. 

É assim, como uma contadora de histórias, que mescla o conhe-
cimento advindo da formação técnica como jornalista e dos anos de 
profissão em empresas jornalísticas, que produz narrativas que destoam 
do convencional. Como referiu em entrevista ao Portal Comunique-se 
(Comunicação, 2017), decidiu empreender para ter mais liberdade: 
“Vou mostrar para vocês coisas, lugares e iniciativas legais, pessoas 
inspiradoras e valorizar o que é bom”. 

Ao contar histórias, iniciativas e fatos que destoam do que é trans-
mitido na mídia convencional, mostra-se como uma narradora que não 
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apenas conta pela experiência do olhar, mas que narra e é afetada pelas 
situações, que experimenta e que dá significações, interpretações ao que 
apresenta ao público. Como recorte, escolhemos uma narrativa sobre 
os Índios Pataxós, publicada em duas partes (parte 1 [Lemos, s.d.a] e 
parte 2 [s.d.b]), em dezembro de 2018.

Figura 1. Excerto do site www.mairalemos.com, no qual a jornalista aparece observando, 
interagindo e participando de atividades com os Pataxós. M. Lemos (s.d.a)

No material (em texto, fotos e vídeos) refere que “A gente tem tantos 
preconceitos em relação aos índios no Brasil. Tem gente que ainda acha 
que eles vivem apenas na Amazônia, andam pelados, dormem em ocas 
e não tem acesso aos meios de comunicação. Mas os índios brasileiros 
estão espalhados por todo o Brasil. Em Minas Gerais existem várias 
aldeias. Visitamos uma delas, dos índios Pataxós, para aprender um 
pouco mais sobre a cultura e o estilo de vida destes guerreiros que tem 
mais de 500 anos de resistência no país. A principal luta deles é pelo 
cumprimento das demarcações das terras deles.”.
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Figura 2. Excerto do site www.mairalemos.com, trecho da publicação sobre os 
Pataxós. M. Lemos (s.d.a)

A jornalista conta e aparece nas imagens participando de um dia na 
aldeia, interagindo com adultos e crianças em celebrações e rituais como 
a pintura de proteção na pele, ao redor do fogo na cabana, a caça, a dança, 
a integração com a natureza. Exibe apetrechos, pinta o corpo, manuseia 
instrumentos. Dá suas impressões sobre o lugar, o que viu e o que viveu.

Essas escolhas narrativas reforçam o aspecto de realidade, ao mesmo 
tempo em que a personalização das narrativas através da aproximação 
com o público por meio dos canais de interatividade nas redes sociais 
e dos comentários no seu próprio site, se mostram como práticas dis-
cursivas que buscam fidelizar a audiência, redefinindo seus formatos 
e relação com as fontes. Tem mais de 40 mil inscritos no seu canal 
Youtube, quase 120 mil curtidas e seguidores na rede social Facebook 
onde, além de compartilhar as narrativas produzidas, também interage 
com a audiência nos comentários e em publicações sobre sua rotina. 
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De forma central, a partir dessa breve análise, destacamos dois as-
pectos em torno do jornalista enquanto narrador. Observamos a mudança 
de lugar daquele que narra, posto que pela prática da jornalista Maíra 
Lemos temos aquele que narra olhando e vivenciando o evento.  Outro 
ponto a sublinhar, a partir do que vimos, é que no contemporâneo o 
jornalismo é marcado pela autoreferencialidade. 

Ainda cabe mencionar nessa proposta de análise atrelada à atividade 
de gatewatching (Bruns, 2005), notamos a oferta de relatos jornalísticos 
com a aparência de ausência de filtros, sem mediação, como se fossem 
o acesso direto à realidade. Ademais, identificamos uma complexifica-
ção dos níveis narrativos, como mencionado na seção anterior. Como 
empreendedora, a jornalista tem maior poder de voz, de forma que o 
segundo narrador, o jornalista, tem destaque ao lado dos personagens que 
ganham mais espaço de reverberação em relação à mídia convencional.

Assim, nosso olhar recai para aquele que narra, que recobre o seu 
fazer jornalístico de observação e experimentação das experiências 
partilhadas com os personagens e da personalização narrativa através 
da aproximação com a audiência. 

5 Considerações Finais

Acreditamos que o nosso olhar não esgota as possibilidades em torno 
desse narrador multifacetado e atrelado ao conceito de gatewatching 
(Bruns, 2005), como sugerimos. No entanto, é uma possibilidade de 
intercambiar as teorias no que diz respeito àquele que narra, seja pela 
experiência vivida (Benjamin, 1987), o narrador literário (Sodré, 2009) 
e o narrador midiático (Santiago, 2002), complexificando os níveis 
narrativos de poder de voz (Motta, 2013). 
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De forma breve, apresentamos nosso olhar para uma experiência 
jornalística que sai do papel institucionalizado de uma empresa jorna-
lística para fazer sua voz ecoar, fazendo destacar o poder de voz, com 
o perdão da repetição, do jornalista como segundo narrador que narra 
e é afetado pelo que observa e experiência. Seleciona narrativas que 
destoam do que ressoa no dito jornalismo midiático e através de estéticas 
que provocam efeitos catárticos, personaliza a sua oferta narrativa e se 
aproxima com a audiência. 

Parece-nos, portanto, uma prática que, em “tempos hipermodernos”, 
(Lipovetsky, 2004) está na contramão do consumismo, da mercantilização 
e de todas as formas líquidas para dar vida a estratégias mais orgânicas. 
Uma espécie de cura (curadoria) do excesso, termo a que pretendemos 
explorar de forma central em nossa tese de doutoramento a partir do 
conceito de jornalistas gatewatching.
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Las Posibilidades del Documental Interactivo 
Tras la Irrupción de Nuevos Formatos Digitales 
Surgidos en Redes Sociales y el Webperiodismo.

Hernando Gomez Salinas1

Un acercamiento a la reflexión acerca de los nuevos formatos dis-
ponibles en la comunicación digital interactiva con motivos de registro 
documental implica en primer lugar considerar tal como establece 
Fernando Irigaray sobre documental interactivo acarrea “la posibilidad 
infinita de actualización de la información y, por lo tanto, la definición 
de relatos que no terminan con su publicación o puesta en línea, sino 
que pueden reformularse permanentemente” (Irigaray, 2016, p. 66).

La narrativa documental interactiva en tanto narrativa transmedia se 
nutre de las posibilidades expresivas del texto, el video, la fotografía, el 
audio, la animación, la infografía y los videojuegos. También se nutre 
del cine documental lineal y se erige como “fuente de conocimiento, 
defensa social y transmisión de noticias” (Nichols, 1997, p. 14). Los 
contenidos utilizados en el documental interactivo establecen una rela-
ción de herencia con esos formatos y recursos creados para satisfacer 
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demandas comunicacionales de los medios tradicionales como la gráfica, 
la televisión, la radio y el cine. 

En la concepción clásica de Nichols “los documentales provocan o 
estimulan respuestas, conforman actitudes y suposiciones. Cuando el 
cine documental se muestra en plena forma, una sensación de urgencia 
hace que nuestros intentos de contemplar la forma o analizar la retórica 
queden a un lado. Este tipo de películas y sus derivados (noticias y 
anuncios televisivos, mensajes de campañas electorales, propaganda 
y pornografía) tienen un impacto poderoso y omnipresente” (Nichols, 
1997, p. 14). Ese impacto debe ser buscado también en el documental 
interactivo y por lo tanto es necesaria una actualización de formatos, 
estilos y géneros interactivos para profundizar sobre posibles aplicacio-
nes en el género documental interactivo y en la búsqueda de representar 
una realidad con la premisa de interpelar nuevas audiencias en múl-
tiples formatos y medios. Unas audiencias que viven la convergencia 
tecnológica y cultural donde las nuevas tecnologías modifican la forma 
de producción, distribución y consumo de contenidos en un marco 
participativo, democrático y colaborativo. El usuario consumidor de 
documentales en la convergencia, “se ve interpelado por un proceso 
más cultural y transmediático que tecnológico” (Igarza, 2008, p. 143) 
donde los usuarios recepcionan contenidos y se pueden involucrar a 
través de la integración de texto, audio y video.

Desde la invención del protocolo de intercambio informativo creado 
por Tim Berners Lee, hecho que posibilitó la World Wide Web (Cern, 
s.f.), el desafío de los documentalistas y creadores de historias de no 
ficción “en ser capaces de hallar códigos narrativos originales para los 
medios del siglo XXI.” (Liuzzi, 2014, p. 106). Es de importancia la 
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búsqueda de nuevas formas de contar historias documentales y actua-
lizar las formas no solo para interpelar audiencias que utilizan ciertas 
maneras de consumir los medios interactivos sino porque como con-
sidera Nichols, “el documental como concepto o práctica no ocupa un 
territorio fijo. No moviliza un inventario finito de técnicas, no aborda 
un número establecido de temas y no adopta una taxonomía conocida en 
detalle de formas, estilos o modalidades. El propio término, documental, 
debe construirse de un modo muy similar al mundo que conocemos y 
compartimos. La práctica documental es el lugar de oposición y cam-
bio” (Nichols, 1997, p. 16). De esta forma el desafío es observar las 
nuevas posibilidades en un contexto donde somos espectadores activos 
del impacto entre los medios masivos y los medios sociales, donde 
productores y consumidores alternan roles relacionándose de formas 
impredecibles, consumidores convertidos en productores de contenido 
con reglas de mundos narrativos heredados lo que introduce el concepto 
de prosumidores. Una noción que se instala en el contexto de que la 
“convergencia, es tanto un proceso corporativo de arriba-abajo como 
un proceso de abajo arriba dirigido por consumidores” (Jenkins, 2008b, 
p. 28) y por lo tanto no hay un punto final para una historia como puede 
sugerir los documentales lineales sino que cada nudo de una historia 
puede ser un punto inicial para que una historia crezca y se propague.

La situación actual respecto a la irrupción de nuevas tecnologías y 
formatos, básicamente software que permiten nuevas formas de contar 
historias, obliga a realizar un análisis sobre la historia de la concepción 
de los ordenadores y los aparatos cinematográficos. Lev Manovich nos 
invita a reflexionar sobre la siguiente noción: “el aparato cinematográ-
fico se parece al ordenador en un aspecto esencial: el programa y los 
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datos del ordenador se asemeja al proyector de cine al ser una cámara 
y un proyector cinematográfico a la vez, que lee instrucciones y datos 
guardados en una cinta sin fin donde también los escribe. De hecho el 
desarrollo de un método de almacenaje adecuado y un método para 
codificar los datos, representan partes importantes de la prehistoria 
tanto del cine como del ordenador”. (Manovich, 2001, p. 70). Nuevas 
formas, estilos y formatos tradicionales de contar historias se funden 
con las nuevas experiencias de medios digitalizados que tienen a In-
ternet como un espacio de interrelación mediática. A través del autor 
podemos considerar entonces que: “los dos recorridos históricos por 
separado se encuentran al fin. Los medios y el ordenador, el daguerro-
tipo, la máquina analítica, el cinematógrafo y el tabulador se funden 
en uno. El resultado: los gráficos, las imágenes en movimiento, soni-
dos, formas, espacios y textos se vuelven computables. En definitiva, 
los medios se convierten en nuevos medios. Este encuentro cambia la 
identidad tanto de los medios como del propio ordenador, que deja de 
ser solo una calculadora, un mecanismo de control o un dispositivo de 
comunicaciones, para convertirse en un procesador de medios. Antes, 
el ordenador podía leer una fila de números y reproducir un resultado 
estadístico o una trayectoria balística. Ahora puede leer valores de píxel, 
hacer borrosa una imagen, ajustar su contraste o comprobar si contiene 
el contorno de un objeto. En un bucle histórico, el ordenador ha vuelto a 
sus orígenes, se ha convertido en el telar de Jacquard: un sintetizador y 
manipulador de medios”. (Manovich, 2006, p. 71). Este “manipulador 
de medios” (Manovich, 2006, p. 71) nos ayuda a contemplar nuevos 
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formatos disponibles a partir de la perspectiva de hipertexto2, es decir 
una organización de datos sistemática que vincula textos, palabras clave, 
gráficos, audios o videos de forma tal que permite al usuario acceder a 
la información de forma no secuenciales si el usuario lo quisiese. Así 
es posible la vinculación de hechos, personas, interiores, paisajes a los 
que Manovich llama “presentaciones pictóricas” (Manovich, 2001, 
p. 39) con espacios en pantalla que pueden ofrecer al usuario diferentes 
opciones de recorrido y relación de hechos e ideas interrelacionadas. 
Es factible así pensar sobre el rol y el impacto de los medios masivos 
y sociales, en la alternancia entre roles de productores y consumidores. 
En el territorio del documental interactivo se están produciendo “obras 
de frontera” (Gifreu Castells, 2013, p. 2) que integran una combinación 
de lenguajes y sistemas de comunicación junto a nuevas experiencias 
interactivas, donde los usuarios resignifican su lugar y adquieren un 
papel fundamental en la trama narrativa, la coconstruyen y la modifican 
en relación a como son interpelados por la misma y su representación de 
una realidad. Por lo tanto, la reflexión sobre la economía de la atención 
de Goldhaber nos indica: 

2. Este concepto que aparece en Ted Nelson en la década de 1960 según Lev 
Manovich de forma independiente y paralela a otro teórico como Engelbart. 
Manovich contempla la postura de Nelson en su artículo A File Structure for the 
Complex, the Changing, and the Indeterminate (1965), habla sobre las limitantes 
del libro, y otros sistemas basados en papel, para organizar información y presenta 
un nuevo concepto: Sin embargo, con la pantalla computacional y la memoria 
masiva, se ha vuelto posible crear un nuevo medio, leíble, que se puede usar 
para la educación y el entretenimiento, que permita al lector encontrar su nivel, 
satisfacer su gusto y encontrar aquellas partes que le son significativas para su 
formación y placer. Permítanme acuñar la palabra “hipertexto” para definir un 
cuerpo de material escrito o gráfico, interconectado de manera tan compleja que 
no sería pertinente presentarlo o representarlo en papel. (Manovich, 2008, p. 66)
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si la Web y la Red se pueden ver como espacios en los que viviremos 
cada vez más nuestras vidas, las leyes económicas bajo las cuales 
viviremos deben ser naturales en este nuevo espacio. Estas leyes 
resultan ser bastante diferentes de lo que enseña la antigua economía, 
o lo que sugiere “la era de la información”. Lo que más cuenta es 
lo que ahora es más escaso, a saber, la atención. La economía de la 
atención trae consigo su propio tipo de riqueza, sus propias divi-
siones de clase -estrellas vs. admiradores- y sus propias formas de 
propiedad, todas las cuales lo hacen incompatible con la economía 
basada en el mercado monetario industrial que es justo reemplazar. 
El éxito llegará a quienes mejor se adapten a esta nueva realidad3. 
(Goldhaber, 1997)

En esta nueva realidad en el ecosistema comunicativo aparece, como 
indica Gifreu Castells,

una nueva especie, un nuevo formato que se encuentra en una fase 
de crecimiento y adaptación al entorno, el ‘documental interactivo’. 
Esta nueva especie está buscando su propio espacio -su definición 
y caracterización- ubicada en un territorio complejo de frontera 
-medio documental e interactivo y una estabilización que la lleve 
hacia la consolidación y asentamiento -organización y producción. 
(Gifreu Castells, 2013, p. 2) 

Las innovaciones mediáticas, el estado del arte en este ámbito si-
tuado en un espacio - tiempo determinado implica que la producción 
documental interactiva considere y reactualice constantemente las 
potencialidades con el fin de acercar de la forma correcta, a la audien-
cia exacta en el momento indicado porque pueden adquirir un papel 
fundamental. El documental interactivo retoma la tradición del docu-
mental lineal y gracias a una serie de factores tecnológicos se encuentra 

3. Traducción propia
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en un momento como de “singularidad tecnológica contemplando las 
ideas de Raymond Kurzweil” (Gifreu Castells, 2013, p. 2). La web 
ofrece al medio una accesibilidad nunca experimentada con respecto a 
la información, a los contenidos y prestaciones técnicas que lo sitúan 
en un momento de posible exponencialidad. En este contexto se des-
prende la necesidad de captar la atención con trozos de historias que 
se inmiscuyen en plataformas y formatos que acarrean mayor atención 
en un tiempo determinado con el fin de desarrollar las historias que 
queremos contar de la forma acertada en el lugar correcto para captar la 
preciada atención del usuario. El tiempo de atención sobre una historia 
tiende a disminuir ante estímulos de múltiples formatos y se convierte 
en el recurso más escaso, en especial cuando los costos de producción 
y distribución tienden a cero tal como sostiene Chris Anderson en su 
artículo “Free” en revista Wired (Anderson, 2008). La clave entonces 
es comprender los formatos y los desarrollos que realizan los medios 
de comunicación disponibles en otros espacios. Por otro lado, existe la 
posibilidad de seguir buscando el público en diferentes plataformas a 
través de acciones de remarketing, la posibilidad de alcanzar personas 
a  través de la promoción publicitaria con herramientas que retengan 
datos de comportamientos previos, o características de la audiencia a 
nivel sociodemográfico y que se establece trazando el comportamien-
to de los usuarios en promedio. Un ejemplo de esto es el trabajo de 
segmentación de audiencias personalizadas por intereses, demografía, 
comportamiento previo, perfil psicográfico o mediante el uso de bases 
de datos. Facebook ofrece esta posibilidad a los anunciantes mediante 
Facebook Pixel y Facebook Connect (Facebook Business, s.f.). El 
documental interactivo Do Not Track (https://donottrack-doc.com/en/) 
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es una obra acabada sobre el tema de privacidad, big data y trazado de 
comportamientos de los usuarios en Google, Facebook, Twitter entre 
otras corporaciones que promueven modelos de negocios con bases de 
datos de los usuarios. 

Las nuevas opciones facilitadas por el nuevo protocolo de HTML 
promueven el uso de diferentes formatos que presentan características 
distintas a los formatos nacidos en la prensa, en la radiodifusión, tele-
visión y cine. El detalle de estas experiencias permiten ordenarlas de la 
siguiente forma que incluyen las características que destaca Álvaro Liuzzi 
tales como la inmersión, la posibilidad de entrar de maneras mucho más 
profundas a la historia y aprender más sobre ella. La interactividad, la 
capacidad de cambiar o influenciar los elementos de la historia y poder 
interactuar con otros usuarios involucrados en el mundo narrativo. La 
integración, consumir una historia que se extienda y cruce plataformas 
y el impacto aquella narrativa que inspira al usuario a realizar acciones 
en el mundo real. (Liuzzi, 2014, p. 113). Así se destaca la necesidad de 
vincular los desarrollos desde las redes sociales y los medios de comu-
nicación digital como sugiere Renó (2014, p. 138) para poder generar 
interactividad, navegabilidad, ofrecer contenidos independientes 
y promover contenidos en redes sociales tal como sugiere Jenkins 
(2001). Estas experiencias promueven prácticas de consumo fragmentado 
con fronteras nuevas de espacio y tiempo, que tienen accesibilidad en 
todo lugar, donde aquello que se produce y consume posibilita que las 
audiencias participen, repliquen y expandan tal como lo detalla Liuzzi 
(2014, p. 114) o como indica Scolari: “cada vez más las noticias pueden 
salir de un tuit” (Scolari, 2013) o las historias documentales pueden 
generarse en medios múltiples. Hay un nuevo paradigma interactivo 
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para el género, dado que las nuevas herramientas permiten una mayor 
implicación del usuario, “que ahora adquiere más capacidad para mo-
dificar el flujo de la comunicación e incluso para erigirse en co-gene-
rador del contenido”. (Leon & Negredo, 2014). Pensar en el público se 
convierte en algo clave, para entretener, persuadir a los “translectores” 
(Scolari, 2017), para explicar en un contexto de pantallas múltiples con 
propuestas de historias personalizadas y modulares ya que este deja 
su huella digital y es posible trazar su perfil e invitarlo a continuar la 
historia en medios múltiples.

Nuevos Formatos para Contar Historias Documentales

En los últimos años la carrera por la retención de audiencias en los 
nuevos medios digitales que incluyeron la tecnología HTML54 lanzada 
en 2014 junto a las posteriores versiones y entregas de lenguajes de 
programación como Java (https://java.com), Node.js (https://nodejs.
org/en/), Angular.js PHP (http://php.net/), Python (https://www.python.
org/) y sistemas como Docker, entre otros. Estas tecnologías fueron las 
principales involucradas en la generación de formatos y en la aumento 
de las audiencias en redes sociales que además posibilitó una expan-
sión de posibilidades técnicas que redundan en mayores capacidades, 
recursos y formatos para contar historias. Por otro parte, los medios 
relacionados al webperiodismo se encuentran invirtiendo recursos en 
desarrollar nuevos formatos. En esta expansión de las audiencias y en 

4. Actualmente HTML5 es la versión de Hypertext Markup Language que tiene 
soporte de  Worldwide Web Consortium. Una organización sin fines de lucro 
que regula los protocolos web y busca proteger el libre acceso a la red a nivel 
mundial https://www.w3.org/TR/html5/ 
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la inversión que hacen los “nuevos medios” medios digitales, en la 
experimentación y lanzamiento de nuevas posibilidades técnicas, es 
donde el documental en su versión interactiva puede tener un espacio 
fértil para encontrar formatos nuevos para seguir contando historias. Tal 
como afirma Gifreu-Castells “el documental interactivo se configura 
como un género fruto de una doble hibridación: entre audiovisual - gé-
nero documental - e interacción - medio digital interactivo - , y entre 
información – contenidos - y entretenimiento - interfaz navegable. Por 
tanto, se trata de proyectos que hibridan las dos fórmulas, la informa-
ción (contenidos) con el entretenimiento (diversión)” (Gifreu-Castells, 
s.f., p. 63) y así se hace necesario observar cuales pueden ser esas he-
rramientas. Este escenario se enmarca a su vez en la vinculación entre 
tecnologías, en el aumento del intercambio de información entre bases 
de datos, acceso a APIs5 de sitios externos que optimizan, junto a un 
aumento de la velocidad de banda ancha y la expansión de la velocidad 
de intercambio de datos en dispositivos móviles junto a la consolida-
ción de un acceso creciente a smartphones permitió el desarrollo de 
una constelación de nuevos formatos que están disponibles para contar 
historias. El contexto desató una competencia por retención de atención 
de las audiencias en las diferentes redes sociales para mantener modelos 
comerciales basados en la venta de publicidad a través de segmentación 
por comportamiento e intereses de sus usuarios es decir por temáticas, 
soportes y experiencias como usuario (Gifreu-Castells, 2013, p. 9).

5. Desde Manovich una API, es el “acrónimo de Application Programming Interface, 
es un código que permite a otros programas computacionales acceder a los 
servicios ofrecidos por una aplicación” (Manovich, 2008, p. 18)
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Por otro lado, aparecieron nuevas posibilidades en este nuevo con-
texto entre tecnologías web que permite la expansión de nuevas opor-
tunidades en favor de historias interactivas con la inclusión de forma 
oficial de etiquetas de vinculación entre sitios a través HTML5 de eti-
quetas que permiten interactividad como: <embed> se utiliza como un 
punto de integración para una aplicación externa o contenido interactivo 
(plug-in), <object> representa un recurso externo, que puede tratarse 
como una imagen, un contexto de exploración anidado o un recurso 
para ser manejado por un complemento, <param> define los parámetros 
para un elemento <object>, <audio> se usa para incrustar contenido 
de sonido en documentos. Puede contener una o más fuentes de audio, 
representadas mediante el atributo src o el elemento <source>, <source> 
especifica múltiples recursos de medios para el elemento <picture>, <au-
dio> o <video>. Es un elemento vacío. Se usa comúnmente para servir 
el mismo contenido multimedia en múltiples formatos compatibles con 
diferentes navegadores, <video> es usado para incrustar contenido de 
video en un documento, <track> por su parte se utiliza como elemento 
secundario de los elementos multimedia <audio> y <video> y permite 
especificar pistas de texto temporizadas (o datos basados en el tiempo), 
por ejemplo, para manejar automáticamente los subtítulos. La última de 
las destacadas es <map> se usa con elementos <area> para definir un 
mapa de imagen (un área de enlace seleccionable), <map> se usa con 
elementos <area> para definir un mapa de imagen (un área de enlace 
seleccionable). Estas se destacan como etiquetas que permiten mayor 
vinculación de contenido entre plataformas. Este tipo de etiquetas e 
integraciones permite nuevas posibilidades para contar historias a par-
tir de opciones de integración entre plataformas y expansiones de la 
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interactividad. Desde la integración de HTML5 los servicios digitales 
incorporaron de forma masiva el uso de Javascript lo que sostiene ma-
yores niveles de interactividad, adaptabilidad a diferentes formatos y 
uso de plataformas remixadas, remezcladas lo que concluye en mayores 
opciones para contar historias y despertar interés en las audiencias. De 
esta forma se detallan algunas innovaciones que se ajustan a nuevos 
hábitos y contextos, ubicuidad, y a la tecnología disponible o que satis-
fagan mejor las “necesidades de los usuarios”. Una enumeración para 
abrir posibilidades sobre nuevos formatos útiles y atractivos podría 
hacer que las historias sean más reconocibles, puedan ser consumidas 
de forma modular, georreferenciada, con una estrategia de movilidad 
e hipertextualidad en diferentes medios. 

Algunos formatos posibles:

1) Scrollytelling (Goldenberg, 2017). Un formato vinculado 
a la lectura mediante el scroll. Las historias avanzan en la 
consecución de  sucesos y nudos de una historia a través de 
realizar un scroll. El click parece haber saturado a ciertos 
usuarios luego de que Google lo sostuvo como una forma 
comprobable6 de medir campañas de publicidad exitosas. 
En los últimos años Google con Youtube7 y Facebook, es-
pecialmente con Instagram (Stinson, 2017) han invertido en 
formatos de scroll infinito. Algunos medios como New York 
Times (Branch, 2012) y Deutsche Welle (Basho, s.f.) generan 
noticias y documentales con aplicaciones específicas entre 
las que se destacan Storyform8, Shorthand (https://shorthand.
com/), Shorthand Social (https://social-landing.shorthand.

6. https://www.axios.com/the-end-of-the-click-era-2268396966.html
7. https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/hqKnkG5wWHY
8. https://storyform.co/upgrade
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com/), Storybuilder (https://storybuilder.jumpstart.ge/en), 
Storify (https://storify.com/), Pageflow.io (https://pageflow.
io/) y Juxtapose (https://juxtapose.knightlab.com/). El con-
tenido vertical con scroll infinito por otro lado se impone 
ante la preeminencia en el aumento del uso de celulares 
(Fino, 2017) y la navegabilidad en sus pantallas mediante 
el uso de los dedos. 

2) Historias automatizadas (Automated Stories). Este formato 
experimental se trata  de plantillas narrativas preformateadas 
para las historias, incluidas frases clave que explican una 
variedad de posibles resultados y luego un software (Cox, 
2017) vincula la noticia con una base de datos estructurados. 
El software identifica los datos relevantes, los compara con 
las frases correspondientes en la plantilla, los fusiona y luego 
los publica en diferentes versiones en diferentes plataformas. 
El sistema también puede alertar a los periodistas a través 
de Slack de cualquier anomalía que encuentre en los datos, 
por ejemplo, márgenes más amplios de lo previsto para que 
puedan ser chequeados. En esta línea de desarrollar historias 
automatizadas es posible utilizar servicios como IFTTT9 y 
Zapier (https://zapier.com/) porque permiten asociar conse-
cuciones de eventos a diferentes acciones con una lógica de 
programación del tipo “si pasa esto, pasa esto otro” entre redes 
sociales, servicios que guardan datos en la nube, vinculación 
entre bases de datos, etc. Las historias automatizadas implican 
la posibilidad de realizar un gran volumen de noticias, en 
especial con foco local, de forma más sencilla y con menos 
recursos. En esta sintonía hay posibilidades hay desarrollos 
de videos editados de forma automatizada a partir de texto 
como es la propuesta de Wibbitz (http://www.wibbitz.com/) 
o la propuesta de New York Times sobre los juegos olímpi-
cos de Río 2014 o la cobertura de las elecciones en Estados 
Unidos en 2016 (WashPostPR, 2016) personalizadas por 
cada estado según la locación del lector. 

3) Historias enlazadas (Structured Stories) (Coddington, 2015). 
Cada evento está enlazado en una web de diferentes formatos 

9. https://ifttt.com/discover
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en una red de otras noticias o puntos de una historia. Un ejem-
plo de esto es el sitio Circa (https://www.circa.com/), las notas 
de The Outline (https://theoutline.com), Vice (https://www.
vice.com/) y las tarjetas de noticias que propone Vox.com 
(Vox, s.f.) donde cada nota tiene varios clicks disponibles para 
profundizar, Mashable a través del formato Reels (Mashale, 
s.f.) o la BBC con artículos diseñados (Zambrini, 2017) con 
una ejecución “Mobile First” (Think with Google, 2016) es 
decir una estructura para realizar notas que serán leídas en 
el celular con el foco en audiencia de 18 - 34 años ya que 
consumen más tiempo en celulares que en computadoras de 
escritorio tal como lo indica el informe “Micromomentos” 
de Google (Think with Google, s.f.). 

4) Artículos realizados con listas de enumeración de temas 
(Listicles). En este caso se trata de notas realizadas a través 
de una lista temática y que se encuentran en sitios como 
Listverse (http://listverse.com/) o Buzzfeed (https://www.
buzzfeed.com/). La propuesta de estas listas es ordenar la 
atención de las audiencias, son sencillas de leer y de recordar 
(Poole, 2013) y brindar satisfacción de lectura (Konnikova, 
2013) con la idea de ir directamente al punto en cuestión 
y ofrecer nuevas formas de interactuar con la información 
(Edidin, 2014 ) y ofrecer diversos estímulos. Las listas per-
miten establecer mediciones A/B que consisten en cambiar 
el contenido de acuerdo a experimentos de contenido que 
una vez que son consumidos, son medidas las reacciones que 
brindan las audiencias tal como analizan en Buzzfeed (Wang, 
2017) para cambiar el contenido original o realizar nuevos 
artículos. Los experimentos consisten en lanzar dos conteni-
dos similares con un pequeño cambio entre sí y mostrarselo 
a audiencias similares para otorgar éxito a aquella versión 
más clickeada, scrolleada, compartida, comentada, etc. 

5) Resumen de noticias e información por email (Newsletter). 
Para captar la atención de las audiencias algunos medios 
comenzaron a realizar resumenes informativos sobre las 
historias más relevantes del día en forma interactiva, vía 
Whatsapp y Telegram. Acá se destacan las iniciativas de 
The Guardian (s.f.) y New York Times (s.f.). 
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6) Historias en formato blog de actualización constante (Live 
blogs). Se trata de noticias de último momento, cobertura 
de eventos, noticias de  o historias que suceden en vivo y 
que pueden ser escritas y se actualizan a medida que se van 
sucediendo los hechos y también la posibilidad de agregar-
les videos en vivo a través de las iniciativas de Facebook10, 
Instagram (s.f. ), Youtube (YouTube Help, s.f.), Periscope 
(https://www.pscp.tv/) y Snapchat (https://www.snapchat.
com/live/), entre otros y que es usado por celebrities, orado-
res y líderes políticos para difundir actividades con menos 
intermediarios (Galup, 2017). 

7) Artículos que se modifican por el comportamiento del usuario 
(Smarticles) (Sidahmed, 2017). Un formato experimental 
realizado por el Medialab, The Guardian Mobile Innova-
tion Lab (https://medium.com/the-guardian-mobile-innova-
tion-lab). Las notas o artículos que modifican su forma de 
desplegarse a partir del dispositivo en el que se consume y 
luego a través de un algoritmo muestra nuevo contenido a 
partir de las notificaciones en los navegadores. Resume la 
historia a partir de la primera visita del lector a la página de 
una historia donde se pueden ver los bloques que contienen 
los detalles y antecedentes más básicos, como texto, video 
incorporado, fotos o publicaciones en redes sociales. A me-
dida que el lector regresa a la página, el Smarticle intentará 
determinar algorítmicamente qué elementos de la historia 
son más útiles para el lector en función de una serie de se-
ñales, como el tiempo transcurrido desde la última visita, la 
frecuencia de las visitas y la importancia de cada desarrollo 
de la historia. A los lectores se les ofrece una forma de acti-
var las notificaciones para cada Smarticle, que ofrece avisos 
periódicos para regresar a esa página y ver la información 
más reciente. Estas notificaciones serán activadas por una 
masa crítica de actualizaciones, decididas por los editores. 

8) Videos cortos y verticales que en general con subtítulos 
(Vertical videos). Estos videos muchas veces se consumen 
desde el celular en situaciones donde el sonido no es bien 

10.  https://www.facebook.com/live/
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recibido como oficinas, transporte público o situaciones 
cotidianas donde el sonido de un dispositivo pueda molestar. 
Algunos medios que promueven este tipo de consumo son 
AJ+ (http://www.ajplus.net/english/), Now This (https://
nowthisnews.com/), RT (RT Play, s.f.) y Playground (http://
www.playgroundmag.net/).

9) Historias verticales (Vertical Stories) e historias verticales 
deslizantes (Bradshaw, 2017) como las que han lanzado 
Medium (Zhu, 2017), Facebook (Facebook Newsroom, 
2017), Instagram (Gould, s.f.) y Whatsapp (Whatapps Blog, 
s.f. ).Una versión de este formato son las historias de alre-
dedor de 10 segundos como las que promueven Snapchat 
(s.f.) e (Instagram Instagram blog, s.f.) que se eliminan 
durante el día. 

10) Encuestas temáticas asociadas a historias (Quizzes). Al-
gunos desarrollos como Apester (https://apester.com/) y 
Playbuzz  (http://www.playbuzz.com/) han desarrollado códi-
go embebible mediante frameworks donde el usuario puede 
brindar feedback de lo que ha leído, brindar una posición 
sobre la historia o decidir como hacerlo. 

11) Líneas de tiempo (Timelines). Este formato permite realizar 
listas temporales de sucesión de eventos, a veces visuales 
o interactivos. Es usado para explicar historias que se desa-
rrollan con el tiempo y el avance de una historia. Algunos 
ejemplos de sitios que realizan historias con este formato son 
Timeline (https://timeline.com/) y además hay desarrollos 
como TimelineJS (http://timeline.knightlab.com/) como una 
herramienta para nutrir historias con este formato. 

12) Mapas interactivos (Storymaps). Estas iniciativas buscan 
yuxtaponer información en capas sobre mapas con la idea de 
geolocalizar historias, situarlas en un contexto de lugar, ciu-
dad, país. Algunos desarrollos en este sentido son Storymap 
(https://storymap.knightlab.com/), Leaflet (http://leafletjs.
com/), Storymaps Arcgis, Storymaps Esri y OpenStreetMap 
(http://www.openstreetmap.org/).
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13) Chatbots. Formatos de historias a partir de chats en redes 
sociales o en las noticias. Ejemplos de estos formatos son las 
iniciativas realizadas en QZ (https://qz.com/app/), Chatbots 
(http://www.messengerchatbots.com/) y a partir de la apertura 
de APIs de Facebook11 algunos desarrolladores generaron 
chatbots (McGrath, 2017) que pueden ser utilizados para 
contar historias como lo hace CNN News en Facebook. Por 
otro lado hay espacios Onsequel (https://www.onsequel.
com/storybot), Storybot12, Chatfuel (https://chatfuel.com). 
Ya se realizaron algunas iniciativas en este ámbito como una 
historia llamada Lost13. En los últimos tiempos se comenzó a 
hablar de Experiencias Conversacionales (Caraballo, 2017), 
es decir sumergir al público en interacción con un software 
que responde a sus estímulos y que puede otorgar la ilusión 
de interacción con un posible personaje en una historia. 
El conferencista Carlos Gil desarrolla varias ideas en su 
conferencia “Storytelling in the Age of Chatbots Keynote” 
(Gil, 2017). 

14) Historias que se adaptan a los gestos (Responsive Stories). En 
esta categoría se encuentran historias que a partir de diferen-
tes tecnologías involucradas en la medición de emociones o 
intenciones. Estas miden a través de gestos o direcciones de 
voz, pueden secuenciar contenido donde el disparador de la 
secuencia es aquello elegido por el editor y se pueden perso-
nalizar los eventos a partir del movimiento de ojos, sonrisas 
o enojos, gritos, etc. Algunos desarrollos en este sentido se 
realizaron por la empresa Affectiva. Una explicación que 
además de adaptarse comunica como se realiza la trazabilidad 
de usuarios es el documental interactivo Do Not Track (s.f.)
del National Film Board of Canadá (https://www.nfb.ca). 
También en este sentido se consideran formatos vinculados 
a los videojuegos o juegos de rol que se modifican a partir 
de las decisiones del lector (http://ncase.me).

11. https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/
12. http://blog.cornelltech.io/storybot/
13. https://www.messenger.com/t/LostBot y Milliken, G. (2016)
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15) Visualización de datos; de gráficos a interactivos (Data 
Visualization).Historias a través de la búsqueda en bases 
de datos que pueden desplegarse mediante historias inmis-
cuidas en datasets. Estas historias pueden ser desplegadas 
mediante herramientas como Infogr.am (https://infogram.
com/), Tableau (https://www.tableau.com/), Easel.ly (https://
www.easel.ly/).

16) Realidad aumentada y realidad virtual (VR y AR). Historias 
contadas en formatos de 360 grados de forma inmersiva y 
además la posibilidad de interactuar con entornos reales con 
espacios virtuales. En este sentido varios medios de comu-
nicación comenzaron realizar acciones inmersivas como lo 
hizo el New York Times (s.f.b), El País (Abad Liñan, 2017), 
Al Jazeera (2017), AP (s.f.). El trabajo la Universidad de 
Oxford “VR for News” (Watson, 2017) hace un desarrollo 
exhaustivo sobre el tema. También las redes sociales como 
Instagram y Snapchat están desarrollando acciones que 
combinan estas tecnologías (Constine, s.f.).

17) Historias interactivas (Interactive Storytelling). Netflix de-
sarrolló una innovación en TV donde es posible elegir deci-
siones en una película animada del Gato con Botas (Newton, 
2017) y hay que optar por diferentes eventos que enfrenta 
el Gato como protagonista en una innovación que asemeja 
la TV a un videojuego.

Reflexiones Finales

Por lo detallado, el campo es vasto y cambiante y las posibilidades 
del documental interactivo desde  medios múltiples agregan mayor 
complejidad para los próximos años. Se desprende la oportunidad 
de contar historias, crear curiosidad y entretener a las audiencias en 
múltiples formatos involucrándolas de maneras diversas para ofrecer 
la posibilidad de mayores representaciones de la realidad. Para los 
hacedores se brindarán para los próximos años constantes cambios a 
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través de formatos como los detallados. También serán posibles tantos 
otros a través del potencial de la tecnología, los laboratorios de medios 
de universidades y medios de comunicación y los equipos de redes 
sociales de las principales corporaciones junto a los desarrolladores 
de aplicaciones. 

Nos encontramos en un punto de quiebre entre las multiplicidad de 
pantallas de presencia ubicua, ampliación de posibilidades en el campo 
de la virtualidad, transformación de los medios tradicionales con la 
incorporación de interactividad y redes sociales como formas com-
plementarias de comunicación. En este escenario de nuevos formatos, 
desde las ideas de Jenkins (2008) es posible considerar cada vez más 
que será posible expandir, profundizar, continuar, complementar, crear 
mundos narrativos, conectar historias en medios múltiples de forma 
que el prosumidor aporte su mirada y que cada punto de llegada en una 
historia pueda ser un punto de partida en otra. Un gran desafío espera 
a los documentalistas que ingresen en el ámbito de la interactividad 
como aquellos que ya estén en este campo y que deberán actualizar 
constantemente sus conocimientos.
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“O Digital em Primeiro Lugar”: as Mudanças 
Recentes no Diário de Notícias de Portugal

Tarcineide Mesquita1

1 Trajetória de um Jornal Centenário

A fase industrial da imprensa portuguesa, predominantemente no-
ticiosa, tem como marco a fundação do Diário de Notícias, em Lisboa, 
em 1 de janeiro de 1865, por Thomaz Quintino Antunes Dias e Eduardo 
Coelho. Em 29 de dezembro de 1864, um espécie de prospeto anunciou 
que o jornal iria se endereçar “a todas as classes, ser acessível a todas 
as bolsas e compreensível a todas as inteligências.”2 Além disso, nessa 
edição-programa, frisou a eliminação dos artigos de fundo e das discus-
sões políticas, rompendo em definitivo com o modelo jornalístico em 
vigência (de ordem panfletária). Assim nasceu o DN, como um jornal 
popular em preço (10 réis)3 e estilo (“noticiário universal”).

1. Mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas pela Universidade Federal da 
Paraíba, Brasil.

 Doutoranda em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

 Email: tarcimesquita@gmail.com
2. “Ao Público” in Diário de Notícias (29/12/1864), capa. A data oficial de fundação 

do DN data do dia 1 de janeiro de 1865, um domingo, que, porém, foi precedida 
por dois números em formato de “programa”, em 29 e 30 de dezembro de 1864. 
Para mais detalhes da fundação do jornal ver Cunha (1914).

3. Numa época em que o preço médio dos jornais era de 40 réis por exemplar 
(Tengarrinha, 1989, p. 222).
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A ideia de um jornal barato, compacto4, aludiu aos modelos de jor-
nais noticiosos e independentes que já circulavam em países próximos, 
como em França (Le Petit Journal). Um modelo anglo-americano de 
sucesso que apostava na publicidade e na sua distribuição pelos ardi-
nas nas ruas, e que detinha como missão principal a despolitização do 
jornalismo em prol da necessidade de instrução das classes populares5. 
Para Sousa (2011, p. 82), o DN apresentou-se, na realidade, com um 
proposta “interclassista”, já que se constituiu um meio de leitura tanto 
para a família real como para o povo. Além disso, também procurou, 
pontualmente, influenciar as políticas governamentais, ao buscar de-
fender o consenso dos portugueses, o que lhe permitiu tornar-se uma 
voz pública ativa e poderosa.

O sucesso do DN, aliado aos avanços concomitantes da rede de telé-
grafo, das agências de notícias e dos caminhos de ferros, fez prosperar 
o campo do jornalismo noticioso no país, incentivando a adaptação da 
imprensa em geral ao comercialismo, inclusive a utilização dos ardinas 
para venda direta dos jornais nas ruas.

Como uma publicação longeva, o DN acompanhou sucessivas e im-
portantes mudanças, tanto em contexto da evolução interna da imprensa 
e setor dos media, quanto no plano macrossocial de transformações 
políticas e económicas, que de muitas formas afetaram a sua estrutura. 
Nas suas diversas fases, que incluiu diferentes regimes políticos e de 

4. O DN apareceu em tamanho semelhante aos jornais taboides atuais, e não em 
tamanho grande como era norma na época (Sousa, 2011, p.66). Ainda em 1865 
saiu a primeira folha de formato “igual ao dobro do formato primitivo”, que um 
ano mais tarde, foi novamente ampliado (Serrano, C. I., 2017, p. 166).

5. Esta feitura de jornal não era nessariamente nova em Portugal. O primeiro jornal 
popular português, intitulado “Periódico dos Pobres”, aparece na segunda medate 
da década de 20 do século XIX (Tengarrinha, 1989, p. 141).
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propridade6, o DN seguiu alinhamentos editoriais e gestões bastante 
variadas, e, também remodelações profundas na forma e no conteúdo.

No decurso do Estado Novo (1933-1974), especialmente, nutriu 
verdadeira simpatia com o regime e seus chefes. Assim, dessa maneira, 
o DN atuou como favorável ao regime do Estado Novo, contrariando a 
intenção original de seus fundadores, de estabelecer no país um jornal 
popular sem filiação político-partidária. Enquanto um jornal “da situa-
ção”, como é óbvio, desempenhou “o utilíssimo papel de amplificar 
o elogio laudatório ou, em períodos de crise, desencar os adversários 
internos ou externos do regime” (Baptista, 2012, p. 107).

A tentativa de controlo por parte das forças políticas ao DN se esten-
deu ao contexto da transição para a democracia, nomeadamente entre 
1974 e 1975. Isso porque, no imediato pós-revolução, a politização das 
redações frente ao poder dominante foi uma realidade de grande parte 
dos jornais estatizados. O DN, de forma singular, vivenciou um clima 
bastante tenso no seu interior, entre os trabalhodores ideologicamente 
próximos do regime deposto (que incluia membros da administração, 
direção e alguns de seus jornalistas) e os que se manifestaram, em 
diferentes graus, como opositores da ditadura. Como resultado dessa 

6. Em 1919, após um escândalo familiar envolvendo Alfredo da Cunha, genro de 
Eduardo Coelho, que assumiu a direção do jornal e da empresa após a morte dos 
fundadores, o DN foi vendido para a Companhia Industrial de Portugal e Colónias, 
formando a Empresa do Diário de Notícias –, assumindo a direção do matutino 
Augusto de Castro, amigo da família. Em 1928, torna-se Empresa Nacional de 
Publicidade (ENP), controlada ainda pela Companhia Industrial de Portugal e 
Colónias, que por sua vez estava dependente do banco estatal Caixa Geral de 
Depósitos. Após o 25 de Abril, como consequência da nacionalização da banca, 
o DN (assim como outros títulos) passa para o controlo efetivo do governo. Em 
1976, a ENP funde-se com a Sociedade Gráfica de uma Capital, tornando-se a 
Empresa Pública Notícias Capital (EPNC). A fase do jornal empresa pública 
durou até 1991, quando o jornal foi reprivatizado (Correia, 1997; Faustino, 2004; 
Cavaco, 2012).
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animosidade, de certa forma vinculada aos conflitos entre as distintas 
correntes sobreviventes do período revolucionário, seguiu-se uma série 
de “saneamentos selvagens” que tiveram por base motivos estritamentes 
político-ideológicos (Gomes, 2014, p. 301).

No comando desse precesso estiveram os trabalhadores que, sem 
superte legal,  questionaram a orientação ideológica do jornal, e também, 
posteriomente, as condições de trabalho desde a tomada de posse da 
direção de Luís de Barros e José Saramago, sob o respaldo do Partido 
Comunista Português. Gomes (2014, p. 300), que destacou a polémica 
de tais despedimentos, afirma não restarem dúvidas de que o DN ocupou 
um lugar cimeiro no decurso da revolução, “quer sofrendo as conse-
quências dos avanço e recuos dos centros de poder político-militares, 
quer contribuinto, através do conteúdo das suas páginas e também das 
polémicas em que se envolveu”.

De 1976 a 1991, o Diário de Notícias viveu, segundo Ponte (2005), 
um período complexo da sua história, em que teve destaque a “afirma-
ção de uma postura independente do jornal” (p. 163). A manutenção 
da automia dos órgãos estatizados face aos poderes estabelecidos não 
constituia uma tarefa fácil, pois, na prática, permanecia ainda uma forte 
instrumentalização da comunicação social por parte do poder político 
vigente (Agee & Traquina, 1988; M. Mesquita, 1996; Cádima, 2010). 
A polémica estabelecida através das cartas trocadas entre o ministro 
da Comunicação Social, Almeida Santos, e o director do DN, Mário 
Mesquita (1978-1986), no ano de 1983, é um exemplo significativo 
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acerca do relacionamento complicado estabelecido entre o Governo e 
a Imprensa estatizada na época7.

Além disso, a EPNC, empresa proprietária do jornal, foi declarada, 
por mais de uma vez durante a década de 1980, em situação económica 
difícil, resultado dos enormes défices causados tanto pela “asfixia enco-
nómica” da imprensa estatizada por parte do governo, como por razão 
do declínio do número de leitores. Outros motivos foram cogitados 
como agravadores da situação de debilidade económica da imprensa 
portuguesa no pós-revolucionário, a saber: diminuição do poder de 
compra de anteriores ou potenciais leitores; fracos hábitos de leitura 
da população em geral; elevadas taxas de analfabetismo e do baixo 
nível de escolaridade; aumento da concorrência dos meios audiovisuais 
e declínio dos investimentos publicitários (Agee & Traquina, 1988, 
p. 46 e 71; M. Mesquita, 1996, pp. 384-385). Apesar do cenário pouco 
favorável, o DN realizou esforços positivos (logo nos primeiros anos 
da década) no sentido de manuntenção de qualidade e da sua posição 
de “referência”, a exemplo da criação de um Gabinete Editorial (com o 
intuito de produção antecipada de editoriais e de comentário da infor-
mação) como uma série de medidas de estruturação do conteúdo com 
ênfase na opinião (Ponte, 2005).

Assim, com efeito, importantes fatores políticos, económicos e cul-
turais constituíram o pano de fundo de uma nova dinâmica da imprensa 
nos anos de 80 e 90, marcada sobretudo por uma maior liberalização 
e entrega às forças do mercado (Faustino, 2004). Especificamente, 
M. Mesquita (1996), destaca as seguintes tendências da imprensa por-

7. M. Mesquita (1987).
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tuguesa nos anos 80: o sucesso de novos títulos de orientação popular-
-sensacionalista (Correio da Manhã); a emergência e consolidação dos 
semanários como principais jornais de referência (Expresso); o declínio 
da imprensa vespertina, no seu conjunto.

A imprensa escrita oscila entre dois apelos-limites: por um lado, a 
pressão popular no sentido do sensacionalismo e das concessões 
fáceis ditadas por motivos comerciais; por outro lado, a solicitação 
do público elitista cada vez mais exigente e requintado. O resultado 
desta situação é um desnível cada vez mais evidente entre os jornais 
de referência (quality papers) e os jornais populares; os produtos 
situados numa zona intermédia foram-se rarefazendo. No caso por-
tuguês, poderá, no entanto, admitir-se que a existência de um «grupo 
do Estado» na imprensa escrita tenha amortecido os efeitos da pura 
lógica de mercado na política editorial dos jornais, pelo menos no 
período de 1974 a 1980 (M. Mesquita, 1996, p. 386).

Importa destacar que, no começo da década de 80, o DN perdeu a 
liderança nacional em vendas para o popular Correio da Manhã (então 
recém chegado no mercado, 1979). Influenciado por esse fator, em 
1984, passa de broadsheet para tabloide, “com o propósito de combinar 
o «jornal de grande informação com vasta audiência popular» com o 
«jornal de qualidade e de referência capaz de formar opinião pública 
dirigente»” (Ponte, 2005, p. 164). Na visão do seu ex-diretor, apesar do 
Diário de Notícias situar-se mais próximo do estilo dos quality papers, 
evitou “cortar as amarras” com os seus leitores tradicionais das camadas 
populares ao eleger esse formato como modelo (M. Mesquita, 1996, 
p. 387). Com a mudança gráfica, alteram-se a ordem de distribuição 
das secções e a hierarquia dos conteúdos.
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Na década de 1990, a política das reprivatizações, que já estava 
em curso noutros setores da actividade económica, chega ao media, 
desencadeando movimentos decisivos no sentido de concentração de 
propridade (Correia, 1997) e, também, de maior dinamismo do setor 
(Faustino, 2004). O aparecimento do Público, no começo da década, 
tanto estimula o DN a operar uma importante renovação (1992), como 
contribui para a predominância da polarização entre jornalismo de 
referência e jornalismo popular.

As transformações operadas pelo DN na década de 1990 são pro-
fundas e estruturais indo desde o formato, passando pelo grafismo e 
pela linha editorial (Figueiras, 2003), então sob a direção de Mário 
Bettencourt Resendes (era que dura cerca de 12 anos). No entender de 
Ponte, o DN do período é marcado por mudanças de natureza “concep-
tual da notícia”, onde se percebe maior influência das características da 
imprensa americana, tais como: textos curtos, páginas mais arejadas, 
com mais fotografia, grafismo moderno, orientação para interesses direto 
dos leitores, mais notícia que reportagem, quase desaparecimento da 
investigação, redução de temas políticos e do noticiário internacional, 
acentuação de informação de entretenimento, etc. “A linha do USA Today8 
é agora mais inspiradora do que a do New York Times” (2005, p. 168).

A segunda metade da década marca a presença progressiva do DN 
(e de outros jornais, como o Jornal de Notícia e o Público) na Internet, 
precisamente a partir de 1995. Inicialmente, o DN coloca cerca de 72% 
e 79% de sua edição de papel na rede (Silva, 2006, p. 91), obrigando 

8. O USA Today foi lançado nos Estados Unidos na década de 1980 por Allen 
Neuharth com um conceito inovador através do design, do uso da cor, da infografia, 
do texto consiso e conteúdo popular inspirado na televisão. A reforma de 1992 
do DN tomou como base o modelo do USA Today (Ribeirinho, 2014).
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um redesenho da sua distribuição de informação. Também é percebido 
no período um aumento significativo da concorrência entre os media 
noticiosos, bem como a abertura de novos relacionamentos com as 
fontes. Em 1997, ocorre a nomeação de Mário Mesquita para o cargo 
de provedor dos leitores do DN, abrindo um novo e importante espaço 
de reflexão pública e de crítica aberta sobre o trabalho jornalístico9.

Serrano (2005, p. 458), que investigou o jornalismo político praticado 
pelo DN, entre 1976-2001, constatou que as alterações mais significa-
tivas nos padrões jornalísticos desse jornal ocorreram a partir de 1991 
(ano da reprivatização do DN), crescendo a partir de então no sentido 
de um jornalismo “de mercado”, com tendência para a “despolitização”, 
o negativismo e a personalização.

Das várias fases por que passou o DN, Serrano, através da leitura 
dos estatutos editoriais e de editoriais publicados pela direcção, destacou 
três períodos correspondentes a marcas diferenciadas no seu perfil: a 
fase do jornal de “serviço público” na direcção de Vítor Cunha Rego 
(1975-1976) e Mário Mesquita (1978-1986) – em que ficou marcada 
pela tentativa de formar um opinião pública cada vez mais democrática; 
a fase da reprivatização e integração no Grupo Lusomundo – em que 
as frequentes remodelações sofridas pelo jornal durante a década de 
noventa e princípio dos anos dois mil, questionam a sua classificação 

9. O período que corresponte a segunda metade da década de 1990 foi cuidadosamente 
investigado, no âmbito do Projeto “Mediascópio – Estudo da Reconfiguração do 
Campo da Comunicação e dos Media em Portugal”, desenvolvido pelo Centro 
de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS), Universidade do Minho, cujo 
resultado pode ser consultado na obra “A comunicação e os media em Portugal 
1995-1999: cronologia e leitura de tendências”, publicado em 2000.
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como jornal de referência10; e, por fim, a fase em que o jornal torna-se 
mais “institucional”, já na posse do Grupo Portugal Telecom – perío-
do em que o DN enfrenta uma profunda crise de credibilidade ao ser 
questionado pela Alta Autoridade para a Comunicação Social (AACS) 
sobre “seguidismo”, após a nomeação de Fernando Lima, vindo direc-
tamente de uma função de assessoria junto de um membro do Governo 
(2005, pp. 273-275).

A crise de credibilidade do jornal, em finais de 2004, foi paralela à 
sua crise financeira, já que dados divulgados pela Associação Portuguesa 
para o Controlo de Tiragens e Circulação (APCT) apontavam que (no 
conjunto dos primeiros nove meses do ano) 27,5 por cento das vendas do 
DN estavam abaixo das do Público. Serrano frisa ainda que o Diário de 
Notícias conheceu quatro directores (dois dos quais interinos)11 e alterou 
seu grafismo quatro vezes no período 2003-2005 – como continuidade 
de uma tentativa de conquista de novos leitores (Serrano, 2005, p. 278).

Tentativa fracassada, o DN, em 2007, dá início a era João Marcelino. 
Bastos (2014, p.38) argumenta que o panorama geral depressivo desen-
cadeado pela forte crise económica do país, a deterioração do mercado 
publicitário e, sobretudo no caso da imprensa, a quebra acentuada de 
audiências, acabou por afetar sobremaneira as empresas jornalísticas. 
A situação financeira de muitas delas deteriorou-se rapidamente, em 

10. Mário Bettencourt Resendes chegou a classificar o DN da época como um jornal 
“popular de referência” (Serrano 2005, p. 275).

11. Fernando Lima; J. Manuel Barroso (interino); Miguel Coutinho; João Morgado 
Fernandes (interino) e António José Teixeira, então já consumada a venda da 
Lusomundo Media à Controlinveste. A escolha do director assume elevada 
importância pois se reconhece que esta (da responsabilidade da administração 
do jornal) é uma fonte indirecta de poder sobre o conteúdo do jornal (Serrano 
2005).
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parte devido aos receios sobre a evolução da economia, que restringiram 
ainda mais os investimentos em publicidade nos media. No espaço de 
quase uma década (2004-2013), as receitas publicitárias de três dos 
principais grupos de media portugueses cotados em bolsa (Impresa, 
Media Capital e Cofina) caíram um terço.

Nos últimos anos sucederam ainda modificações estruturais pro-
fundas no DN, frutos de acordos comerciais celebrados pelo grupo 
Controlinveste, que passou então para Global Media. Esta última rees-
truturação financeira incluiu um despedimento coletivo de mais de uma 
centena de trabalhadores do grupo, muitos dos quais jornalistas, o que 
resultou em denúncias na quebra da qualidade editorial do DN (Público, 
2014) e na saída do diretor, João Marcelino, após sete anos nesse jornal 
(2007-2014), período em que se observa um decréscimo substancial 
em termos de sua circulação, atingindo ponto culminante em 2014. A 
direção do DN passa então para André Macedo (2014-2016), fundador 
do projeto Dinheiro Vivo, constituído hoje o suplemento de economia 
do jornal. Na atualidade, o DN tem a direção de Ferreira Fernandes que 
substitui Paulo Baldaia (2016-2018) em março do ano passado.

O DN em Nova Fase

Completados 154 anos de vida, o DN segue fazendo revolução. Em 
meados de junho de 2018, como parte da nova estratégia de recuperação 
de lucros, foi anunciado que o jornal seria publicado em papel apenas 
uma vez por semana, aos domingos. O projeto, cujo objectivo seria 
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reforçar a aposta no digital12, foi apresentado oficialmente no dia 19 de 
junho, em evento como mais de 200 convidados, em Lisboa. Os detalhes 
do projeto para os leitores ficaram sendo conhecidos primeiramente no 
site do jornal, à noite. Na edição impressa do jornal, neste dia, lia-se na 
coluna do diretor Ferreira Fernandes um pequeno anúncio: “A partir 
de 1 de julho, é anunciado hoje, o DN será online, em cada minuto da 
semana, mais diário do que nunca; ao domingo será também em papel, 
caprichado. Com jornalismo, sempre.”13

Na edição seguinte (20/06/18), o DN publicou uma chamada de capa 
(“Novo DN muito digital e mais diário do que nunca”) e algumas fotos 
do evento de lançamento, na seção “Sociedade” – uma auto propaganda 
ao estilo de “colunismo”, com imagens dos convidados, dentre eles de 
pessoas públicas (Ministro da Cultura, Ministra da Justiça, Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa), além dos representantes da empresa 
do Diário de Notícias (Diretor, Diretora Excutiva do DN e Presidente 
do Grupo Global Media).

Na edição do dia 25 de junho, o diretor Fernando Fernandes publica 
uma crónica sobre uma senhora que o questionou em uma cafetaria se 
o DN iria acabar, demonstrando já um certo lamento próprio de fases 
disruptivas.

Claro que não! O DN não só não vai acabar como vai ter maior e 
melhor relação com os leitores. Todos os dias vais estar mais presente, 
num site dedicado a melhor informar. O leitor ganhará com o que a 
tecnologia agora permite, como ganhou quando o cabo submarino 
juntou Lisboa a Londres e Nova Iorque – na edição inaugural do 

12. “O que estamos a fazer é a pôr o digital em primeiro lugar”, afirmação da diretora 
executiva do DN em entrevista à agência Lusa (Lusa, 2018).

13. In DN, 19/06/18: “Um ponto é tudo. O DN contando aos leitores (1)”, p. 40.
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DN, há 153 anos, tivemos uma notícia sobre um discurso de Lincoln, 
em plena Guerra da Secessão. E, depois, as fotografias. E, depois, 
elas a cores. E, depois, tantas mudanças… […] Não, o DN não vai 
acabar, pelo contrário, vai estar – todos os dias e todos os minutos 
– tão vivo quanto a modernidade o permite. A mudança do próximo 
domingo, 1 de julho, é simples continuação do que temos mudado. 
E mais: ao domingo, o DN vai ser o jornal de sempre, em papel, só 
que muito, muito melhor… É isso que eu tenho dito – e é sincero e 
é verdade. Mas não foi isso o que eu disse à velha senhora do café, 
em Campo de Ourique. […] Está reformada há tantos anos e o seu 
luxo é o jornal de todos os dias, no café. Não lhe aconselhei iPad, 
computador ou telemóvel e o DN de domingo, em papel, não lhe 
resolvia o hábito de todos os dias. Eu estava triste e envergonhado. 
Disse o que tinha para lhe dizer: “Desculpe”. Que mais posso dizer, 
senão que o que vou tirar à velha e leal leitora obriga o DN a ser 
melhor? (p. 40)

As desculpas do diretor do jornal para a velha leitora remete às 
tentativas históricas do jornalismo de “alcançar” a heterogeneidade do 
público, portanto, lembra a natureza mercadológica da atividade. Um 
dos problemas dessa “vocação” é que quando o jornalismo escolhe um 
determinado modelo (que servirá aos leitores/ouvintes/telespectadores/
internautas como “guia” dentro de um amplo mercado), invariavelmente, 
inclui/exclui também um determinado público.

No dia 29 do mesmo mês, F. Fernandes, talvez ainda lembrando da 
senhora em Campo de Ourique, tece uma analogia entre “jornal” e “café” 
ao referir em sua coluna sobre a nova campanha publicitária do DN: 
“‘Ao minuto durante a semana – Sem horas ao domingo’. Traduzido por 
imagens: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a informação é 
consumida como uma rápida bica diária [café expresso]; ao domingo, 
como um capuccino cremoso e de espuma desenhada…” O diretor 
ainda faz uma breve imersão na história para dizer que a nova mudança 
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é apenas mais uma das “simples” ou “meras adaptações” que o DN fez 
enquanto um jornal “moderno”, aludindo que assim como foi com a 
inserção de desenhos e fotos, é o online como inovação hoje. (p. 40).

Essa ideia de “tempo”, utilizada como força motriz do capital, serve 
como uma “luva” ao jornal como produto. A edição do dia 30 de junho 
traz um especial breve com duas páginas de pontos de detalhes do 
projeto, que, além da mudança da periodicidade impressa, anuncia: um 
novo formato e grafismo; mudanças ao nivel de conteúdo, em termos 
de redação e técnicas; redistribuição dos suplementos, bem como novi-
dades (como o caderno 1864 – data de nascimento do jornal – que será 
temático, de reportagem e histórias14); e a remodelação do site. Neste 
especial traz ainda imagens de oito capas que ratificam as mudanças/
adaptações sofridas pelo jornal ao longo dos anos.

O formato do DN até então era tabloide, entre 40 e 48 páginas. De 
segunda a quinta custava 1,20€, e aos finais de semana, 1,70€. O novo 
formato escolhido foi o berliner, entre 48 e 56 páginas, com o custo 
de 3 euros.

A edição (inaugural) do dia 1 de julho chegou ao público (Figura 1), 
e, logo na página dois, a manchete “um diário para os nossos dias”, frase 
trazida no final do texto de F. Fernandes, no dia 29 de junho e repeti-
da na capa do dia 30. Em destaque, dois editoriais, um assinado pelo 
próprio autor da frase, em que realça os tópicos de mudança; e o outro, 

14. Na primeira publicação deste segundo caderno, em 1 de julho de 2018, Catarina 
Carvalho explicou que a escolha do nome “1864”, além do fato de ser o número da 
data da fundação do DN, foi escolhido em razão de parecer soar como “vintage”. 
E, também, de soar a “colheita de qualidade, tão grande qualidade que queremos 
preservar a sua identidade. Era isso que queríamos que esse caderno fosse – um 
lugar vintage. Um lugar para ler em papel – quão vintage é isso nos dias que 
correm?” (p. 2)
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pelo chairman do grupo de media no qual o DN faz parte – esse mais 
voltado para a afirmação do projeto enquanto “vantagem competitiva”. 
Sobre jornalismo, Daniel Proença de Carvalho afirmou:

Esta transição é feita também num momento oportuno, em que a 
comunicação social de referência, que respeita as regras clássicas 
do jornalismo – rigor, respeito pela verdade, pluralismo -, se tornou 
uma imperiosa necessidade de que agora se está a tomar consciência 
perante as derivas que levaram à proliferação de fake news, à des-
confiança crescente nas plataformas das redes sociais, aos atentados 
à privacidade (DN, 01/07/18, p. 2).

Figura 1. Capa do Diário de Notícias do dia 30/06/2018.
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Figura 2. Capa da primeira edição do novo DN, em 1/07/18.

E assim seguiu o DN… até que novas mudanças foram anunciadas, 
no final desse ano, próximo da comemoração dos seus 154 anos (então 
passado apenas cinco meses do início do projeto). A primeira nova 
mudança dizia respeito ao dia de saída da publicação, dos domingos 
para os sábados. Em seguida, anunciou-se a mudança de formato, que 
voltaria a ser tabloide. A escolha inicial dos domingos recaiu sobre o 
facto das vendas em banca do DN serem mais elevadas15, e, também 
por seu turno, ser “o dia em que as pessoas têm mais tempo para ler”16. 
A decisão surgiu após “uma avaliação interna”17 de rotina (em volta de 

15. Marques, R. O. (26 dez. 18).
16. Catarina Carvalho, diretora-executiva do DN, como citado em Dinheiro Vivo 

(2018).
17. Catarina Carvalho como citado em Marques, R. O. (28 dez. 18).
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pesquisa de opinião) constatar que as possibilidade de venda nesse dia 
eram mais limitadas, uma vez que muitos quiosques urbanos encerram 
aos domingos. Com esta nova estratégia, o DN passa “mais um dia nas 
bancas... e mais um dia nas mãos dos leitores”18, além de concorrer com 
outros títulos de imprensa, nomeadamente os semanários Expresso 
e o Sol. Contudo, a nova mudança foi anunciada quando a APCT já 
tinha divulgado a circulação dos meses em que o novo projeto esteve 
em circulação, registando-se quedas sucessivas, sobretudo no último 
semestre do ano (Figura 3).

Figura 3. Gráfico de Circulação Total19 do DN no último semestre de 2018 (Associação 
Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação [APCT])

18. Editorial do DN (29/12/18), p. 4.
19. A Circulação Total da APCT inclui a circulação impressa e digital.
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O retorno ao formato tabloide foi também uma resposta ao mercado 
consumidor, que sinalizou a preferência por um modelo menor, portanto, 
mais prático para a leitura. O novo (novo) jornal continua com o preço 
de 3 euros, tendo aumentado o número de páginas, agora com 56. A 
nova edição do caderno 1864 apresenta-se em formato de revista. Além 
disso, as revistas DN Life, DN Ócio, Evasões 360 e DN Insider, que 
desde julho eram encartadas com o jornal uma vez por mês, passaram 
a estar apenas disponíveis em formato digital (embora não se exclua a 
possibilidade de existir edições especiais em papel desses suplementos 
“consoante o mercado”20).

Figura 4. Capa do DN do dia 5/1/19 em formato renovado

20. Catarina Carvalho como citado em Marques, R. O. (28 dez. 18).
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O Modelo de Negócio do DN

O modelo de negócio em curso pelo DN, sem mais papel diário, 
começou a ganhar adaptos durante a última década, entre jornais e tam-
bém revistas. Em 2012, por exemplo, a Newsweek (semanal americana) 
anunciou a migração da revista para o digital, sendo que um ano depois 
voltou à edição impressa. O Lloyd’s List (então o jornal mais antigo do 
mundo) encerrou sua edição impressa para se dedicar apenas aos servi-
ços online, em 2013. No Brasil, figuram na lista dos jornais centenários 
que cessaram publicação impressa para se efetivar no mundo digital O 
Mossoroense (Rio Grande do Norte, desde 2015), o Jornal do Brasil (que 
passou em 2010 a ser o primeiro brasileiro 100% digital, mas acabou 
por retomar sua circulação imprensa em 2018) e o Gazeta do Povo (do 
Paraná, que atualmente mantém um edição impressa semanal).

Segundo a própria direção, o DN, com esta transição, foi em direção 
aos mais de 90% dos seus atuais leitores que chegam aos conteúdos 
através do online21. O DN segue um modelo de diversificação de formatos 
(impresso semanal, conteúdo do site relativamente aberto, edição diária 
digital, newsletter) e de comercialização (publicidade, assinaturas, venda 
em bancas e quiosques). A assinatura DN Premium em três modalida-
des (mensal, anual e fundador) dá acesso digital a todos os conteúdos 
exclusivos do Diário de Notícias. Também dá acesso à versão digital 
do jornal aos sábados e a todos os suplementos. O modelo alterna as-
sim entre o grátis (fase inicial)22 e o premium, em que o primeiro capta 
receitas publicitárias através da “captação de atenção de massas”, e o 

21. Catarina Carvalho. “Um diário para os nosso dias”. In DN (30/06/18), p. 62.
22. Conteúdos específicos do DN, alguns conteúdos multimédia, bem como newsletters 

premium em áreas como a cultura e cidades serão futuramente pagos.
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segundo, “subscrições por nichos” (Vieira, Mendonça, Quintanilha & 
Cardoso, 2013, p. 386).

É importante frisar que o DN ainda segue tentando aperfeiçoar 
seu “projeto”, tanto em busca de reconquistar os leitores que foram 
perdidos ao longo dos anos e angariar novos, como de recuperar em 
definitivo a marca de jornal de qualidade.

‘Eu acho que este projecto vai recuperar a identidade do DN. A 
identidade que já estava a ser recuperada, é preciso dizê-lo’, pros-
seguiu, admitindo que ‘existiu algum corte nos últimos tempos, 
mas nos últimos anos a identidade’ do Diário de Notícias ‘voltou a 
ser recuperada’.  O DN voltou a ser ‘um jornal sério, conservador, 
sem ofender as pessoas e com bastante atenção àquilo que são os 
pólos de decisão do país, passou ali uma fase complexa’ (Catarina 
Carvalho, como cidado em Público, 15 jun. 18).

A alegada “tabloidização” do DN foi especulada por jornalistas e 
académicos portugueses23. Em Serrano (2005) encontram-se implícitos 
ao longo do mapeamento das mudanças de perfil do DN (reformas gráfi-
co-editoriais), bem como na caracterização dos diários contemporâneos 
de qualidade, de modo mais abrangente, como no trecho em que afirma 
que esses jornais “foram aproximando as suas agendas das agendas dos 
jornais populares e, em alguns casos, dos tablóides, aumentando o espaço 
dedicado à imagem, encurtando os artigos, desinvestindo na investiga-
ção e no aprofundamento das notícias, num processo de ‘tabloidização’ 
progressiva” (p. 270). Serrano, que foi provedora dos leitores do DN 
entre 2001 e 2004, questionou a classificação de “referência” do jornal, 
devido principalmente as frequentes remodelações sofridas durante a 

23. Apesar de haver poucas evidências (T. Mesquita, 2018).
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década de noventa e princípio dos anos dois mil. Sob distintos aspetos, 
essa contestação foi corroborada pelo recorte de falas de ex-diretores e 
por meio da análise dos dados.

O debate sobre “tabloidização” da informação surgiu no contexto da 
imprensa anglo-americana no final da década de 1990, argumentando, 
entre outras coisas, que o pânico das curvas descendentes das vendas e 
das receitas da publicidade da imprensa, tende a provocar uma degradação 
vertiginosa dos critérios de noticiabilidade (Bastos, 2014), com efeito 
danoso para a democracia. Nesse sentido, o processo de tabloidização 
está associado a lente da chamada “economia política do jornalismo e 
dos media” dentro da análise cultural.

Como estratégia principal de recuperação na “qualidade”, o DN tem 
investido nos temas de investigação, históricos e com profundidade (além 
da curadoria de conteúdos), apostando no “modelo de influência”. “A 
beleza desse modelo é que ele fornece uma justificativa econômica para 
a excelência em jornalismo” (Meyer, 2007, p. 18). O desafio do DN é 
enorme, pois o mercado, cada vez mais volátil, cobiça agora a percen-
tagem da quantidade finita da atenção do público (Meyer, 2007, p. 18).

Em que pesa as diversas transformações editoriais que atravessaram 
o DN somente nos últimos anos, convém acompanharmos se a priori-
dade no digital de algum modo vai contribuir para recuperar (de fato) 
a identidade desse jornal centenário e ainda se reinventar para àquelas 
pessoas para quem o jornal de papel ainda serve como “oração matinal”.24 

24. Na perspetiva lembrada por Reis (2012), em que existe de fato cruzamentos 
entre ritual e comunicação de massas, pelo menos desde que Hegel elaborou a 
famosa comparação da leitura do jornal à oração matinal do homem moderno. 
A presciência de Hegel tem dado frutos, de tal forma que hoje fala-se de “ritual 
da comunicação” como uma corrente dentro dos estudos dessa área em conexão 
com a antropologia.
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Assim, se por um lado o DN perde algum público leitor específico no 
caminho dessa renovação, por outro, certamente, também ganha novos. 
Tem-se em conta aqui que “a tecnologia da era digital não inventa um 
novo jornalismo, apenas permite que pessoas, por meio dela, exercitem 
possibilidades que não estavam abertas” (Bucci, 2016, p.89). Nesse sen-
tido, um jornal diário digital pode criar novas oportunidades de leitura 
para as pessoas como a senhora aludida na crónica de F. Fernandes, por 
que não? Se bem que o DN em papel, ainda está a circular de mão em 
mão na cafetaria do bairro.
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Jornalismo Policial em Frutal: Análise das 
Práticas Jornalísticas

Rodrigo Daniel Levoti Portari1

Notícias policiais fazem parte do dia a dia do jornalismo há séculos. 
Desde o surgimento da chamada penny press, na Inglaterra, ainda no 
século XIX, o noticiário policial já se fazia presente em suas publica-
ções. O mesmo fato também era registrado na França com os chamados 
cannards, e nos EUA com a chamada “imprensa amarela”. Vale aqui res-
saltar que nos Estados Unidos, já em 1690, surgiu o Publick Occurrences, 
considerado como primeiro jornal de características sensacionalistas e 
que focava sua atenção principalmente nas notícias policiais (Amaral, 
2007). No Brasil, tão logo a prensa desembarca com a Família Real, 
os crimes começam a ganhar espaço nas publicações editadas pela 
Impressão Régia. Desta forma, notícias sobre casos policiais passam 
também a dividir espaço com anúncios de escravos à venda ou foragi-
dos e despachos reais, levando a uma privilegiada parcela de letrados 
no país as informações sobre algumas das atrocidades ocorridas em 
especial na capital do Império, àquela época a cidade de Rio de Janeiro.

1. Doutor em Comunicação. Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade 
de Frutal. 

 E-mail: rodrigo.portari@uemg.br
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Seja por meio do relato de assassinatos, roubos, estupros e tantas 
outras modalidades de crimes, esse é um assunto frequentemente presente 
no cotidiano de quem acompanha as notícias. O leitor/ouvinte/telespec-
tador já está acostumado a acompanhar esse tipo de assunto incluído 
na pauta dos mais variados temas que compõem a teia jornalística em 
todos os meios de comunicação: impressos, rádio, TV e Internet.

Em se tratando especificamente do Brasil, Marialva Barbosa destaca 
que o início do século XX trouxe, ainda no Rio de Janeiro, um cresci-
mento de notícias de cunho policial que foi responsável pelo aumento na 
venda e tiragem dos jornais e sua consequente popularização na capital.

Crimes hediondos, incêndios retumbantes, catástrofes de todos os 
tipos e para todos os gostos passam a fazer parte, com destaque, das 
publicações mais populares que, assim, pelas sensações produziam 
a sua aproximação com o público. [...] Relatos pormenorizados de 
crimes violentos que mostravam dualidades eram narrativas privi-
legiadas. Casos como o de um velho indefeso que foi assassinado 
brutalmente por criminosos sem coração. Notícias sobre as pequenas 
infelizes que sofriam maus-tratos dos pais. Violências cotidianas de 
todas as ordens produzindo um mundo que, por contraponto, era 
mais infeliz do que as tramas vividas diariamente por muitos dos 
leitores daqueles periódicos. Havia um mundo do leitor presente 
naqueles textos. (Barbosa, 2013, p. 199)

Passados quase cem anos, o jornalismo policial continua em alta. 
Apesar de notarmos algumas mudanças na forma como os relatos são 
construídos e estruturados, basta acessar qualquer tipo de meio noticio-
so para identificar que as catástrofes, crimes violentos ou assassinatos 
continuam cada vez mais presentes no dia a dia da população.

Quando voltamos nosso olhar para cidades interioranas, onde o 
jornalismo depende basicamente de acontecimentos locais ou regio-
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nais para sobreviver, observa-se um privilégio ainda maior sobre os 
acontecimentos policiais justamente por serem conteúdos que afetam 
diretamente a vida da comunidade onde aquele órgão noticioso está 
presente. Este é o caso, por exemplo, do município de Frutal-MG, onde 
o noticiário policial está efetivamente presente na mídia noticiosa do 
município, em especial no meio impresso e radiofônico e digital (In-
ternet), com os principais canais de comunicação e informação para os 
moradores desta cidade privilegiando de sobremaneira os relatos das 
ocorrências policiais.

Vale ressaltar também que, conforme Araujo Junior, Guilherme, 
Silva e Ferreira (2012), nem sempre a mídia frutalense teve como foco 
principal o jornalismo policial. Estudos acerca da história do jornalis-
mo no município apontam que até os anos 2000 o principal foco das 
emissoras de rádio e do jornalismo impresso era a política e os assuntos 
relacionados à comunidade frutalense, em especial os problemas do 
cotidiano que, não raro perpassam pelas esferas do poder. Desta forma, 
as notícias criminais tinham um espaço tímido nas veiculações noti-
ciosas e, quando ocorriam, se deviam principalmente a fatos de grande 
monta, como fuga do presídio local, assassinatos ou grandes prisões e 
apreensões de entorpecentes.

Os autores apontam que este deslocamento no interesse principal 
da mídia teve início a partir dos anos 2000, possivelmente pela busca 
por mais audiência. Gradativamente os jornais impressos e as emissoras 
de rádio começam a dedicar cada vez mais espaço para as ocorrências 
policiais e a política começa a ficar relevada a um segundo plano, bem 
como assuntos do cotidiano geral do município. Conforme a pesquisa, 
esta troca na ênfase dos noticiários se estabeleceu definitivamente a partir 
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de meados do ano de 2005, quando as ocorrências policiais passaram a 
dominar grande parte do conteúdo da imprensa local.

Partindo das constatações dos autores, podemos inferir que o no-
ticiário policial tem se estabelecido como principal responsável pela 
atração de audiência aos meios de comunicação, o que possa nos dar 
indícios de como os investimentos da mídia nesse setor tem sido im-
portantes no município.

Desta forma, em 2018 observamos que existem no momento três 
jornais impressos sediados no município, sendo que apenas o Jornal 
Pontal (publicação do Grupo Arantes Brito de Comunicação) privilegia 
em suas edições as notícias policiais em detrimento de qualquer outro 
assunto ou editoria. As demais publicações, Jornal Correio e Jornal da 
Cidade, têm ênfase em noticiário político da cidade e de municípios 
num raio de 50 quilômetros de seu entorno, destacando principalmente 
a atuação de prefeitos e vereadores em seus municípios.

No que tange ao noticiário radiofônico – principal objeto deste ar-
tigo - identificamos, também, que das quatro emissoras de rádio com 
funcionamento legalizado, duas contam com programas de radiojor-
nalismo, sendo eles o Jornal da 97 (da Rádio Centenário FM – 97,5, 
empresa do Grupo Arantes Brito de Comunicação) e o Raio-X (da Rádio 
Natividade FM – 102,9).

Ambos os programas de radiofônicos têm ênfase no noticiário poli-
cial, sendo que, curiosamente, as ocorrências contam com a apresentação 
de um âncora e um policial militar convidado, sendo eles o Cabo Lélio 
Lisses Cardoso (Jornal da 97) e o Sargento Cleuder Nunes (Raio-X). 
Assim, além de privilegiarem os crimes diariamente registrados nas 
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ocorrências policiais, os próprios agentes de segurança pública se tornam 
também atores midiáticos ao apresentar e comentar os acontecimentos.

O fato dos dois principais programas jornalísticos do município 
privilegiarem o noticiário policial – cada um deles dedica entre 40 e 60 
minutos diários para noticiário policial, já seria suficiente para despertar 
nossa atenção. Diante de tantos assuntos que ocorrem no cotidiano do 
município, muitos deles envolvendo poderes políticos, causas de cidada-
nia ou mesmo movimentos de solidariedade, é nas ocorrências policiais 
que estes programas concentram maior parte de seus esforços, mesmo 
em dias em que não há grandes fatos a serem narrados. Assim, quando 
não ocorrem catástrofes como homicídios, acidentes com vítimas fatais 
ou mesmo estupros ou sequestros, notícias que passariam facilmente 
despercebidas da mídia noticiosa (furto de bicicleta, furto de botijão de 
gás, queda de motociclista, por exemplo), passam a receber destaque na 
programação. Este tipo de procedimento – o de ampliar fatos pequenos 
para grande destaques, mesmo que não provoquem grandes impactos 
na sociedade – é típico do chamado jornalismo sensacionalista, o que 
nos aponta indícios dessa prática também no noticiário radiofônico das 
emissoras 102,9 e 97,5.

Não bastasse essa predileção pelo noticiário policial, outro fato des-
ponta dessa situação: em ambas as emissoras os crimes noticiados são 
apresentados – e muitas vezes comentados – por policiais militares que 
assumem o papel de apresentadores convidados dos programas. Trata-se 
do Cabo PM Lélio Lisses Cardoso (que nos horários de folga encarna 
um personagem chamado Crocodilo), e o Sargento PM Cleuder Nunes 
(que por anos chefiou as equipes de inteligência da Polícia Militar de 
Frutal-MG. 
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Ao entrarem no ar eles assumem um duplo papel: o de policial que 
domina o status quo da atividade de combate ao crime e registro de 
ocorrências e, ao mesmo tempo, exerce o papel de mediador da notícia 
que, em tese, deveria ser feito pelos jornalistas/apresentadores. Esse 
deslocamento do papel destes atores, somado à ação das emissoras 
em disponibilizar este espaço para dar voz aos militares durante sua 
programação jornalística, já nos permite levantar questionamentos 
sobre o possível conflito gerado na representação que estes sujeitos 
assumem diante desta situação: a do agente de combate ao crime e a do 
mediador desta informação em pleno programa jornalístico assumindo 
o papel de apresentador, não o papel de fonte. Vale ressaltar que em 
nível nacional, emissoras como a Rede Globo utilizam de ex-policiais 
como comentaristas de segurança, como o caso do ex-capitão do BOPE, 
Rodrigo Pimentel, que deu origem ao personagem Capitão Nascimento, 
do filme Tropa de Elite. No entanto, a peculiaridade em Frutal se dá 
a partir do momento em que o próprio policial se torna apresentador 
do noticiário durante boa parte dos programas jornalísticos, e não um 
mero comentarista.

A inquietude gerada por esta situação nos permite discutir acerca do 
possível conflito entre o duplo papel destes profissionais, o que também 
nos coloca diante de outra questão que se dá acerca dos rumos assumidos 
pelo jornalismo no interior. É a partir desta perspectiva que desenha-se a 
proposta deste trabalho. Para isso, acompanhamos durante uma semana 
os programas a fim de podermos tecer as análises aqui propostas.
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A Prática do Jornalismo Policial

A prática jornalística há muito vem sendo discutida. No século XXI, 
em especial, cada vez mais se fala na crise da imprensa e da profissão 
e, no Brasil, após a queda da obrigatoriedade do diploma de ensino 
superior em Jornalismo para o exercício da profissão, essa crise se 
acentuou sob duas perspectivas: a primeira pelo fato de que qualquer 
pessoa pode exercer o papel de jornalista mesmo sem qualquer tipo de 
conhecimento teórico ou prático. Basta estar presente na mídia noticiosa 
e cumprir alguns pré-requisitos básicos para se conseguir um certificado 
de registro profissional no país.

Em outra perspectiva, a crise do jornalismo reflete diretamente tam-
bém na sua prática, missão, visão, valores e dimensões sociais esperadas 
e associadas à profissão de jornalista. O grande fluxo de informações 
em tempo real, somado à ampla concorrência e aos interesses políticos, 
ideológicos ou econômicos que residem por detrás das grandes empresas 
também tem suscitada outra crise que cerca a profissão como um todo. 
Coloca-se em questão também qual é a finalidade do jornalismo. Assim, 
se debatemos o ethos jornalístico, também lidamos diretamente com a 
indagação: para quê serve o jornalismo?

Essa é a pergunta central da pesquisa de doutorado de Gisele Dotto 
Reginato, intitulada “As finalidades do jornalismo: o que dizem veículos, 
jornalistas e leitores”, defendida junto ao PPG-COM da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em sua pesquisa, a autora 
analisa a questão da finalidade do jornalismo por três vertentes que in-
tegram o contrato comunicacional: o do meio, o do profissional e o do 
leitor. Mas, antes disso, elenca o que dizem as teorias (e teóricos) sobre 
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a questão, tendo como resposta as seguintes finalidades relacionadas em 
ordem alfabética a partir da leitura de pesquisadores do assunto: ajudar 
o homem a entender e viver em sua época; contextualizar e organizar 
a informação; contribuir com a democracia; criar para o leitor experi-
ências de satisfação estética que o ajudem a interpretar a própria vida; 
defender o cidadão; divertir; estimular o engajamento e mobilizar a 
participação cívica na vida pública; formar a opinião pública; informar; 
instruir, orientar e educar; interpretar; investigar; manter a sociedade 
unida e integrada; mediar; mostrar a diversidade da sociedade; reforçar 
a cidadania; selecionar temas significativos; ser a memória da socie-
dade; trazer a verdade; verificar e apurar; vigiar governo e os serviços 
públicos e denunciar os abusos de poder. (Reginato, 2016, pp. 60-61)

A partir deste quadro, a autora prosseguiu com análise de discurso 
dos atores elencados no contrato de comunicação, chegando ao seguinte 
resultado:

A tese revela que veículos, jornalistas e leitores percebem como 
principais as mesmas três finalidades do jornalismo: esclarecer o 
cidadão e apresentar a pluralidade da sociedade; fiscalizar o 
poder e fortalecer a democracia; informar. Sendo esse o discur-
so produzido pelos principais sujeitos envolvidos no contrato de 
comunicação jornalístico, vemos que há um imaginário bastante 
consolidado sobre o que esperar do jornalismo na sociedade. Os 
discursos que mapeei estão públicos, ajudando a retroalimentar esse 
imaginário cotidianamente. (Reginato, 2016, p. 204, grifos da autora).

A autora, no entanto, acrescenta que apesar dessa uniformidade de 
“percepção” das principais finalidades do jornalismo, existem diver-
gências de percepção no que tange a finalidades como verificar a vera-
cidade de informações ou selecionar o que é relevante. No entanto, o 
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resultado nos indica um caminho interessante de reflexão no que tange 
ao conjunto de valores que permeiam a profissão.

Espera-se do jornalista que este atue para esclarecer a sociedade, 
informar e fiscalize o poder. Para isso, é preciso do profissional isenção 
em relação a diversas situações, como, por exemplo, ao investigar de-
núncias de abuso de poder por parte de policiais militares ou denunciar 
atos de corrupção presentes nos governos. Desta forma, compete ao 
profissional manter o distanciamento correto da situação para poder 
esclarecer melhor à sociedade e contribuir com seu crescimento. Valores 
como este são comumente discutidos em salas de aula das universidades, 
mas que, na prática, como observa Gaye Tuchman, não se concretizam 
na prática profissional.

Gaye Tuchman (1978) mostrou que os jornalistas usam esque-
mas classificatórios de forma a reduzir a contingência intrínseca 
ao trabalho noticioso, transformando ocorrências idiossincráticas 
verificadas no dia-a-dia em materiais que podem facilmente pro-
cessados e divulgados. Assim, gera-se uma espécie de cristalização 
da experiência que assegura celeridade e eficácia ao desempenho 
profissional. Analisando a linguagem jornalística, detecta-se um 
conjunto de procedimentos, fórmulas discursivas, técnicas narrati-
vas e descritivas que se repetem, parecendo, de certo modo, ser os 
acontecimentos que aderem a fórmulas narrativas pré-existentes e 
não o inverso. (Correia, 2009)

Com “fórmulas” precisas que adequam qualquer acontecimento à 
narrativa pré-existente, o jornalista deixa de exercer alguns dos papeis 
esperados de sua profissão, como a de esclarecer o cidadão ou mesmo 
interpretar a realidade para quem acessa seus conteúdos. O que se es-
perar quando o papel do jornalista é assumido por um policial militar 
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da ativa, responsável por atender e registrar ocorrências durante o dia e 
também de apresentar os fatos enquanto notícias durante um programa 
jornalístico?

Ao colocarmos no centro de nossas questões a prática do jornalismo 
policial, apontamos para a necessidade de se compreender esse formato 
existente no município de Frutal-MG por concordarmos com Briggs e 
Burke da importância da imprensa na formação de comunidades locais:

alguns jornais do século XVIII (...) também ajudaram a criar comu-
nidades locais, da mesma forma como (...) o jornal do século XIX 
contribuiu para a formação de uma consciência nacional, por tratar 
seus leitores na condição de comunidade, um público nacional. 
(Briggs & Burke, 2006, p. 39)

Assim como a imprensa impressa àquela época, a emissora de rádio 
também contribui para essa formação do reconhecimento da comunidade 
enquanto tal, sendo o jornalismo um dos formatos importantes para tal 
efeito2. São nas manchetes e reportagens veiculadas no dia a dia que a 
comunidade tem acesso a boa parte das informações e, o privilégio pelo 
noticiário policial – como será indicado na seção adiante – promove 
uma percepção pautada principalmente na presença de atos de violência.

Outro fato que nos chama a atenção, como já pontuado anteriormente, 
é o fato do noticiário policial ser apresentado por profissionais da segu-

2. Não se trata aqui de comparar as emissoras de rádio em Frutal com a grande 
revolução provocada pela imprensa na Europa no Século XVIII, onde os autores 
pontuam que com a popularização dos jornais, surge uma “Nova Europa” por 
meio da partilha de informações pela imprensa. No entanto, há de se concordar 
que em uma escala menor, os meios locais e regionais também propiciam esse 
reconhecimento da comunidade, provocando também  identidades regionais, 
principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Assim, o rádio 
faz parte do meio dessas localiddades e ali ele exerce sua força, provocando o 
aparecimento constante de novos atores que integram essas comunidades.
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rança pública, policiais militares que deslocam de seu papel de agente 
da segurança para assumir o papel de apresentadores de notícia. Essa 
novidade, instaurada no município no ano de 2018, pode ser analisada 
sob duas óticas: a da busca pela audiência e a da necessidade de se criar 
novas narrativas num mundo onde a comunicação digital, especialmente 
a Internet, tem sido grande concorrente dos meios tradicionais como 
impressos, TV e rádio.

Hoje, conforme aponta Gilmor (2005), vivemos um processo onde a 
comunicação linear de um para muitos tem sido superada pelo modelo 
de “muitos para muitos”. A Web 2.0 permitiu “dispor de comunicações 
de muitos para muitos e de alguns para alguns, o que tem vasta im-
plicações para os antigos receptores e para produtores de notícias, na 
medida em que a diferença entre as duas categorias começa a tornar-se 
difícil de estabelecer” (p. 42).

Nesse cenário, o que restaria para o rádio, uma old media na classi-
ficação de Leveinson (2012) frente a new new media? Concorrer com 
blogs, vlogs e redes sociais é trabalho árduo mesmo para um meio que 
se atualiza de forma rápida: com um simples telefone para o estúdio, é 
possível realizar inserções ao vivo numa emissora de rádio. Em contra-
partida, as redes sociais e portais noticiosos oferecem ao mesmo tempo 
fotos, vídeos, textos e áudios de quaisquer acontecimentos que estejam 
ocorrendo, sendo muito destes conteúdos produzidos por testemunhas 
dos fatos, sem a presença efetiva do jornalista.

Entendemos que, no caso do município de Frutal, a solução do rádio 
foi tentar se adaptar a essa nova realidade em um tópico extremamente 
sensível para todos: a segurança pública. Desta forma, retira-se do jorna-
lista ou apresentador o papel de responsável por transmitir informações 
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sobre ocorrências e estabelece-se a presença de uma pessoa “comum”, 
no caso, um policial militar que vai ao ar para falar sobre as ocorrências 
registradas entre uma edição e outra do programa.

Ao optar por esse formato, as emissoras apostam na existência do 
receptor tradicional, como bem aponta Renó: “No entanto, convém 
manter ainda a existência de um receptor tradicional, pois agora os 
que recebem mensagens podem reconstruí-las e fazê-las circular por 
suas redes de contatos” (Renó, 2015, p. 249). São esses os principais 
alvos das emissoras nesse novo formato de narrativa jornalística, es-
perando que seus ouvintes possam repassar as informações para suas 
redes utilizando ainda uma fonte de credibilidade: o policial militar que 
registrou a ocorrência.

Mesmo com impactos econômicos e concorrência das new new 
media, a old media, e o jornalismo em especial, tem procurado se 
reinventar para garantir a sua sobrevivência, em especial, tentando 
manterem-se ainda como referência para os receptores tradicionais que 
ainda consomem a notícia de forma linear: de um para muitos. Diante 
desse cenário, apresentaremos, no tópico a seguir, como tem sido a 
experiência no município de Frutal-MG no sentido de criar uma nova 
narrativa para o jornalismo policial, colocando em questão a própria 
prática do jornalismo.

O Jornalismo Policial no Rádio em Frutal - MG

Por muito tempo o Jornalismo Policial foi considerado um “gênero 
menor” do jornalismo, por se tratar do ramo do jornalismo que concen-
tra reportagens que exploram – na maioria das vezes – a degradação 
humana. Porém, todo e qualquer órgão de imprensa que se preze abre 
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espaço para noticiário policial, desde as grandes redes de comunicação 
até aos pequenos jornais interioranos. Assim, o interesse pelo assunto 
não deixa de existir, apesar do certo preconceito existente por detrás 
deste gênero.

Claro que existem mais razões para o crescente aumento da cober-
tura policial e todas elas somadas geram, talvez, o principal motivo 
para os meios de comunicação dedicarem cada vez mais espaço ao 
noticiário criminal: o interesse pelo assunto de grande parte dos 
leitores, telespectadores, ouvintes e internautas. Apesar disso, são 
poucos os programas de rádio ou TV exclusivamente policiais. 
Também são raros os jornais ou revistas específicos desse segmento. 
E boa quantidade dos impressos, embora dedique diariamente parte 
de suas páginas à divulgação de crimes, prefere não possuir uma 
Editoria de Polícia. (Fuccia, 2008, p. 15)

As constatações do autor são válidas e, apesar de detectarmos que 
a imprensa frutalense, objeto do presente projeto, privilegiar o jorna-
lismo policial, há de se notar a existência de outros conteúdos em suas 
veiculações como notícias de esportes, política, cotidiano e variedades. 
No entanto, a ênfase e o espaço privilegiado dedicado ao noticiário 
criminal não pode ser ignorado.

Também é necessário observarmos que o noticiário policial surge 
principalmente a partir dos fait divers, ou seja, fatos do cotidiano que 
remontam a um rompimento da normalidade. Nesse sentido, vários au-
tores ponderam sobre a estrutura do fait divers, como Michel Maffesoli, 
Edgar Morin, Jean Baudrillard e Roland Barthes.

Este último apresentou avanços conceituais importantes para que 
possamos entender como se estruturam o noticiário policial a partir 
dessa noção de ruptura da normalidade do cotidiano. Para isso, dividiu 
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a categoria em dois gêneros: os Fait Divers de Causalidade (subdividido 
em causa perturbada e causa esperada) e os de Coincidência (subdividido 
em Repetição e Antítese). A repetição é um dos pontos que podemos 
destacar no noticiário policial, já que roubos, furtos, homicídio, entre 
tantas outras formas de criminalidade não cessam. Assim, “a coinci-
dência despe o homem de sua responsabilidade histórica. Conforta-lhe 
com a irresponsabilidade, desculpando as suas próprias culpas. [...] É a 
garantia de transferir a responsabilidade, para uma noção de Fatalidade”. 
(Ramos, 2012, p. 47).

Matheus (2011) aponta que o jornalismo policial também contribui 
para a construção de uma narrativa do medo, já que suas notícias trazem 
na essência a sensação de desordem, provocando temor na população.

Esse temor surge tanto como protagonista em reportagens especiais, 
quanto disperso em expressões que envolvem menores de rua, tra-
ficantes, tiroteios e balas perdidas, brigas entre camelôs e guardas 
municipais, manifestantes que queimam ônibus, entre outros. Isto 
é, o medo midiático é construído em torno de determinados perso-
nagens urbanos. (Matheus, 2011, pp. 67-68)

No caso dos programas Raio-X e Jorna da 97, é facilmente percep-
tível o fato de que dedicam boa parte de seus 90 minutos diários de 
programação às notícias sobre crimes. Como destacado na Introdução, 
quando os repórteres não encontram grandes acontecimentos, fatos 
menores assumem o papel de destaque na programação, mesmo que se 
trate de crimes “comuns” no meio policial, como furtos ou quedas de 
motocicleta. É o reforço da narrativa do medo presente no noticiário local.

A estrutura dos programas jornalísticos é muito semelhante, podendo 
ser resumidas assim:
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1. Abertura do Programa (manchetes do dia) – 2 minutos;

2. Giro Policial (Jornal da 97) / Plantão Policial (Raio-X) – 40 
a 60 minutos;

3. Notícias locais/regionais (política, cotidiano, etc) – 20 mi-
nutos;

4. Notícias do Esporte – 5 minutos

5. Utilidade Pública – 2 minutos

6. Mensagem do Dia – 3 minutos;

Pela apresentação resumida do esqueleto dos programas jornalísti-
cos percebe-se que, de “gênero menor”, o Jornalismo Policial passa a 
ser o carro chefe das emissoras, ocupando dois terços da programação 
jornalística diária que vai ao ar entre onze da manhã até ao meio dia e 
meia. As emissoras privilegiam estas notícias possivelmente por conta 
da audiência, já que é nesse bloco de notícias onde encontramos também 
o maior volume de anúncios comerciais.

Apresentados sinteticamente em suas estruturas, passamos às análises 
dos programas que foram gravados pelo autor no período já mencionado 
anteriormente.

Discussão de Resultados

De segunda à sábado, entre 11 da manhã e 1 da tarde, os frutalenses 
acompanham os programas Raio-X e Jornal da 97. Ambos, veiculados 
no mesmo horário, contam com extensa cobertura policial, conforme 
destacamos anteriormente. Como objeto de análise, acompanhamos uma 
semana de programação das duas emissoras e recortamos algumas das 
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notícias que são apresentadas pelos policiais Sargento Cleuder Nunes 
e Cabo Lélio.

Os policiais/apresentadores elaboraram bordões que repetem dia-
riamente durante a programação. Cabo Lélio inicia sua participação no 
Jornal da 97 dizendo “Benção Mãe”, além de que, durante a programação 
manda “bênçãos” para ouvintes que enviam mensagens via WhatsApp 
para a redação do programa. Esse bordão ainda é utilizado para chamar 
a atenção de pessoas que cometem crimes na cidade, como no dia 29 
de janeiro de 2018, quando um ouvinte reclamou de que um vizinho 
estaria provocando perturbação de sossego com som alto toda noite. 
Nessa ocasião, o policial/apresentador diz: 

Vamos mandar um benção mãe lá para o morador da rua Planura 
que todo dia coloca o som alto e não deixa ninguém dormir. Quem 
é, sabe. Então, fica aí nosso benção. Vamos evitar a viatura ter que 
ir aí deslocar para resolver esse probleminha.

Este tipo de posicionamento é assumido diversas vezes durante a 
programação, onde há um encontro entre o ethos jornalístico – aquele 
que tem como função de informar e fiscalizar – com o ethos policial, 
cujo profissional se dedica ao combate à criminalidade em geral. Ao 
fazer o comentário da reclamação do ouvinte é inevitável que a asso-
ciação direta com a profissão de policial militar aconteça, havendo um 
deslocamento neste momento entre o papel assumido como apresentador 
midiático com o papel desempenhado nas ruas.

Em outro momento da programação, cabo Lélio passa a relatar 
ocorrências registradas na noite anterior. Vejamos um dos exemplos:
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Posse ilegal de munição em Frutal. No dia 27 de janeiro, por volta 
das 21h20, a polícia militar, durante pa-tru-lha-ment-to, na praça 
Leda Campos Borges, mais conhecido como Parque dos Lagos, 
realizou abordagem em três menores, sendo encontrado no bolso 
direito de um dos menores de 15 anos uma munição intacta de arma 
de fogo, calibre 38. Foi dada voz de apreensão ao menor infrator 
pela posse de munição de arma de fogo. Os três foram conduzidos 
à Delegacia. Registrou o B.O a equipe do GEPMOR.

O relato adaptado do que é escrito na ocorrência policial demons-
tra algumas características interessantes. Cabo Lélio assume a voz do 
apresentador mas, em sua projeção de discurso, também está toda a 
caracterização do policial militar, inclusive, com o uso de expressões 
e ênfases (no caso, na palavra patrulhamento) dadas durante a pequena 
notícia d giro policial daquela data. Esse tipo de narração por parte do 
apresentador/policial é verificado por diversas vezes, como por exem-
plo, nos comentários tecidos diante das ocorrências. Um dos exemplos 
que podemos ilustrar é ao narrar uma prisão por tráfico de drogas, onde 
polícia militar encontrou grande quantidade de giz junto a papelotes de 
cocaína, o policial/apresentador relata: 

Excelente ocorrência. Parabéns aos militares. E cabe aqui uma 
reflexão. Foi localizado dentre esse material, grande porção de giz. 
Giz! É isso que o povo tá comprando? Cheirando? Cabe aqui uma 
reflexão né. Acha que tá cheirando cocaína, na verdade, tá sendo 
enganado até mesmo pelo gabiru, o traficante. 

O posicionamento do locutor demonstra que o ethos policial militar 
acaba se sobressaindo ao ethos jornalístico a partir do momento em que, 
para além do relato da ocorrência – muitas vezes feita pela leitura do 
texto do B.O – é inevitável que o militar deixe de se posicionar mesmo 
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em situações como estas relatadas. Importante ressaltar também outra 
questão crucial: se por um lado compete ao jornalista ouvir todos os 
lados de um fato, não é o que se observa nesse quadro da programação.

Ali a única voz presente é a do relato da ocorrência, feito pelo 
policial a partir da versão de quem acionou a força de segurança. Não 
há contraditório, não há questionamento. A história de um dos lados é 
colocada como a versão correta dos fatos, e o ouvinte, do outro lado 
do rádio, cabe apenas ouvir passivamente a história de acordo com a 
visão de quem o conta.

Algo semelhante ocorre na Rádio 102FM, no programa Raio-X. 
Tendo o seu plantão policial apresentado pelo sargento Cleuder Nunes, 
encontramos posicionamentos parecidos por parte da outra emissora. 
Como, por exemplo, na seguinte informação prestada pelo apresentador/
policial na edição do dia 29 de janeiro de 2018:

Nas últimas vinte e quatro horas tivemos menos ocorrências, mas, 
mesmo assim, muita coisa. Tivemos aí roubo em bar, porte ilegal 
de arma, receptação e localização de veículo, veículo aí também 
localizado em Planura, tráfico e uso de drogas, furtos em residên-
cia, furto de gado ocorrido na nossa região. E já para dar início 
aí, vou passar para a primeira do dia aí, que foi um roubo em um 
bar, um estabelecimento comercial, na cidade de Frutal. Ocorreu 
ali no dia 28, por volta das 17h30, na rua Nova Ponte, 175, no 
bairro Progresso. As vítimas, Marciano Jesus Assunção, 32 anos; 
Antônio Brito, de 50 anos, Gilmar Antonio da Mata, de 63 anos, 
Cleber Menezes Ribeiro, de 56 anos, que eram clientes do estabe-
lecimento, e o Jader Gomes de Assunção, de 63 anos de idade, que 
é o proprietário desse estabelecimento comercial, que é um bar. As 
vítimas relataram que encontravam-se ali nesse local, denominado 
bar do Pardal, momento em que chegou um cidadão de cor parda, 
trajando bermuda e camiseta de cor azul, com uma camiseta ama-
rela, cobrindo o rosto. Tal indivíduo teria chegado ao local em um 
veículo, uma bicicleta, e estava de posse de arma que aparentava 
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ser uma pistola, de cor preta, teria anunciado o roubo, levado das 
vítimas aí os seguintes objetos: smartphones e trezentos e cinquenta 
reais dos clientes. Do estabelecimento propriamente dito foram 
levado oitenta reais em dinheiro. Após o fato o meliante evadiu-se 
aí tomando sentido bairro Vila Esperança. A Polícia Militar fez 
intenso rastreamento mas, infelizmente, até o encerramento, não 
teve localização deste autor.

Apresenta-se mais uma vez o relato do boletim de ocorrência e so-
bressai-se mais o posicionamento do locutor enquanto policial do que 
como apresentador, deixando os preceitos do jornalismo em segundo 
plano.

No que tange à personagem adotada na construção do discurso, os 
policiais tentam aproximações com o ouvinte a partir do uso de ex-
pressões do cotidiano não só do meio policial, mas também das gírias 
e linguajar que fazem parte do dia a dia da população. Se cabo Lélio 
aparece com o se “bênção mãe”, Sargento Cleuder encerra a sua parti-
cipação diária na programação com a frase: “Se você não quer aparecer, 
é só não deixar acontecer”.

Os bordões acabam por fazer parte do quadro policial e o que se ob-
serva em ambas as emissoras é o fato de que há uma única voz presente 
nestas notícias: a do policial que ali assume o papel de mediador da 
informação. Essa presença reforçada dos policiais nas duas emissoras. 
E ambos se apresentam nas transmissões como aqueles que detém o 
conhecimento necessário para manter a paz social utilizando, por diversas 
vezes em suas falas, expressões como “cidadãos de bem” ou “pessoas 
de bem”, como observarmos na fala de despedida do sargento Cleuder 
Nunes: “amanhã estaremos de volta aqui com o compromisso com a 
população e a sociedade de bem, às onze horas da manhã, trazendo as 
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informações dos trabalhos das operações da Polícia Militar em relação 
as próximas vinte e quatro horas”.

O direcionamento da fala, somado ao “quem fala”, provoca no ouvinte 
a sensação de divisão da comunidade de Frutal a partir do relato das 
ocorrências: aqueles que ali são mencionados são considerados como 
“marginalizados” em relação aos demais membros da sociedade, que 
seria composta apenas pelas pessoas “de bem”. Em síntese: se o seu 
nome apareceu envolvido em uma ocorrência policial, independente 
de qual seja a natureza, é sinal de que aquela pessoa está perturbando 
o “cidadão” de bem e, portanto, deve ser exposta midiaticamente para 
que todos saibam quem são essas pessoas.

Considerações Finais

Temos demonstrado ao longo do texto a importância de se debater 
o jornalismo policial diante de uma perspectiva em que, no caso em 
estudo, se demonstra de certa forma peculiar: as notícias que vão ao 
ar nos programas de radiojornalismo deixam de ser mediadas por um 
profissional da área e passam a ser mediadas por um policial militar. 
O “quem” desta fala já nos dá indícios suficientes para compreender 
como sua postura deve se revelar neste momento e, conforme o que 
destacamos, por mais que naquele momento estejam assumindo o papel 
de apresentadores/jornalistas, os dois personagens não conseguem se 
desvencilhar de sua profissão primeira, que é a de policial militar.

Desta forma, há de se compreender que o jornalismo praticado 
pelas emissoras durante o noticiário policial deixa de assumir a função 
do jornalismo tal como é esperada, que é a de mediar a informação, 
fiscalizar o poder e ajudar na compreensão do contexto do mundo, para 
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assumir um papel que se assemelha ao de porta-voz oficial dos relatos 
e versões tão apenas registradas nos boletins de ocorrência. Não há 
uma narrativa que se possa consolidar como crônica jornalística, não 
há multiplicidade de vozes esperada pelo jornalismo a fim de dar luz 
às diversas versões envolvidas nestes fatos. Há tão somente opiniões e 
relatos dos policiais, somados aos textos produzidos em caráter oficial a 
partir do Boletim de Ocorrência, onde se encontra, via de regra, apenas 
a versão de quem acionou a força de segurança. Reforça-se, então, que 
o ethos policial militar sobrepõe-se ao ethos jornalístico, seja no que 
tange ao conjunto de valores da profissão, seja nas projeções discursivas 
adotadas por estes apresentadores/policiais.

Não há de se falar que o jornalismo praticado nesta seção policial 
dos programas compreenda todas as dimensões éticas, epistemológi-
cas e deontológicas da profissão. No entanto, há de se reconhecer que, 
por estarem no ar diariamente sem que a programação seja trocada ou 
afetada, os ouvintes têm aceitado essa prática, caso contrário, queda de 
audiência ou de anunciantes significaria possivelmente alteração nesse 
formato de divulgação dos fatos policiais.

Os resultados apresentados até o momento enquadram-se no início 
de projeto de pesquisa em andamento, sendo que para as próximas 
etapas serão realizados aprofundamentos sobre as dimensões da prática 
jornalística no jornalismo policial local.
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Medios del Presente y Periodistas en Formación 
ante una Noticia Histórica, 30 Años Después: 
una Experiencia de Aprendizaje

Sebastián Alaniz Muñoz1

En el verano de 1988 una canción seleccionada para formar parte 
de la competencia internacional del Festival de la canción de Viña 
del Mar – certamen que, junto a la Teletón, se constituye en el evento 
televisivo más importante de cada año en Chile y el único con alcance 
internacional a nivel de audiencias - fue eliminada tras una acusación de 
plagio y no pudo presentarse. Sus autores e intérpretes, representantes 
de Perú en la competencia, estaban en Viña del Mar, a pocas horas de 
subir al escenario, cuando recibieron la noticia. La acusación de plagio 
fue presentada por una persona que los autores no conocían, nunca se 
llevó adelante un proceso de investigación riguroso y serio que pudiese 
demostrar o refutar la acusación y la única consecuencia de esto fue 
que la canción que representaría a Perú nunca pudo escucharse sobre el 
escenario de la Quinta Vergara ni llegar – a través de la transmisión en 
vivo que realizaba Televisión Nacional de Chile, el canal de televisión 
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pública del país, de propiedad del Estado y, por ende, bajo completo 
control del gobierno militar en 1988 – a miles de hogares chilenos. La 
verdadera razón de todo esto está en la letra de dicha canción: En ella 
aparece la palabra NO más de sesenta veces (Alaniz, 2018). 

Esta anécdota festivalera nos propone un par de puntos de entrada 
relevantes para la reflexión. El primero tiene que ver, lógicamente, 
con el hito histórico que constituye el plebiscito convocado para el 5 
de octubre de 1988 – en el cual la población debía votar SÍ o NO a la 
continuidad de Pinochet en el poder durante 8 años más -,  y cómo éste 
marcaba la agenda nacional de manera transversal y no solo a nivel 
político. El segundo es la oportunidad de comprender el ecosistema 
mediático de aquella época, todavía bajo diversos mecanismos de control 
por parte de la dictadura militar, y cómo dichos mecanismos operaban, 
especialmente en televisión y en particular en TVN, no solo a nivel de 
departamento de prensa, noticiario – que lograba en ese entonces menos 
de la mitad del rating de su principal competidor, Canal 13, producto de 
su poca credibilidad (Fuenzalida, 2013) -, y programas informativos, 
sino también en aquellos espacios dedicados a la entretención.

Desde la docencia universitaria de la carrera de periodismo ambas 
aristas representaron una oportunidad: la de transformar la conmemora-
ción de los 30 años del plebiscito – fecha que se cumplió el 5 de octubre 
de 2018 – en una experiencia de aprendizaje significativo para un grupo 
de estudiantes de periodismo en relación a los dos puntos anteriores: 
desde lo relativo al trasfondo político y social del 5 de octubre de 1988 
revisitado y resignificado por las nuevas generaciones, nacidas y criadas 
en democracia, y sobre todo desde las potencialidades que ofrece hoy 
el nuevo ecosistema mediático para la entrega de información tanto a 
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nivel tecnológico como de entorno social y político, generando así un 
contraste entre lo ocurrido en aquella jornada de fines de los 80 a nivel 
de cobertura  y las instancias de comunicación mediada y mediatizada 
en el Chile del presente.

Los Proyectos: el Valor Académico de la Producción de 
Contenidos en un Entorno Profesional y Convergente

Bajo el paraguas de la conmemoración de los 30 años del plebiscito 
celebrado el 5 de octubre de 1988 en Chile, la experiencia de apren-
dizaje se construyó a través de dos proyectos paralelos desarrollados 
durante el año 2018 por docentes, ayudantes y estudiantes de la Escuela 
de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez junto a La Tercera, 
medio de comunicación multiplataforma – originalmente y hasta hoy 
un diario de circulación nacional – perteneciente al grupo COPESA. 
Por una parte se reportearon y escribieron 30 historias que relevaban 
nuevos ángulos, enfoques novedosos y hasta un par de historias no 
contadas de aquella jornada histórica. El trabajo periodístico recayó en 
parte del equipo docente2 de la escuela y fue publicado en las diversas 
plataformas de La Tercera durante los días previos y posteriores al 5 
de octubre de 2018. En el marco de dicho trabajo se realizaron con-
ferencias abiertas en los distintos campus de la universidad de modo 
de compartir las experiencias vividas por algunas de las que serían 
las fuentes de aquellas historias – en un par de casos, comunicadores 

2. Los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez que 
participaron de este proyecto fueron Manuel Délano, Karen Trajtemberg, Carlos 
Franco, Valentina Justiniano, Bárbara Fuentes y Sebastián Alaniz, y contaron con 
la colaboración de la productora Constanza Flores, y los periodistas y exalumnos 
UAI Cristián Cuevas, Sofía Obaid y Felipe Soto.
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que compartían sus vivencias en el ejercicio profesional durante la 
dictadura y, en particular, en aquella histórica jornada – además de 
poner en valor la vigencia en el trabajo periodístico de los docentes 
con todo el estudiantado de la carrera.

El segundo proyecto es el que motiva el presente trabajo ya que es 
el que permite la reflexión en torno al ecosistema mediático chileno 
con una diferencia de 30 años. En dicho proyecto cinco estudiantes de 
periodismo de tercer año – dos de la sede de Viña del Mar y tres de la 
sede de Santiago –revisitaron el plebiscito del 5 de octubre de 1988 
desde el presente de los medios de comunicación. El proyecto desafió 
a los estudiantes, durante las semanas previas a la conmemoración, a 
recopilar diversos archivos de prensa, radio y televisión con la idea 
de entregar luego, a tiempo “real”, una cobertura del plebiscito como 
si se hubiese contado con herramientas de publicación online 30 años 
atrás. Con un sitio web – que recuperaba la línea gráfica de fines de 
los 80 del diario La Tercera – como plataforma base, los estudiantes 
desarrollaron contenidos en formatos breves y multimediales para 
alimentar el contexto de la jornada informativa replicando las tradi-
cionales secciones del diario impreso pero a través de un estilo de 
redacción acorde a nuestros días. 

Durante el día 5 de octubre de 2018, estos mismos estudiantes fueron 
actualizando el sitio con informaciones preparadas previamente, otras 
redactadas sobre la marcha a partir de la retransmisión de la cober-
tura televisiva de Canal 13 que se hizo por la web de dicho medio, y 
apoyaron el minuto a minuto de la votación de los principales actores 
políticos de la jornada a través de Twitter, mostrando en el camino esa 
idea de convergencia que plantea que “los periodistas asuman un mayor 
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nivel de polivalencia, con objeto de producir contenidos para varios 
soportes” (Salaverría, García & Masip, 2010). Esta idea se constituiría 
en uno de los principales aprendizajes por parte de los estudiantes que 
tomaron parte del proyecto, en particular porque deja de ser para ellos 
una idea abstracta, ya que lo pudieron vivenciar y, a la vez, observar a 
periodistas profesionales ya en ejercicio cumpliendo también con una 
multiplicidad de tareas, que buena parte del tiempo convergen en un 
solo producto multimedial.

Esta convergencia de lenguajes y plataformas aplicada para revivir 
informativamente una jornada histórica a nivel político y social en Chile 
se aproxima a lo que Liuzzi define como Transmedia Historytelling: “Ex-
periencias que recrearon hechos históricos, en tiempo real, extendiendo 
el relato a través de diversos medios digitales con participación activa 
de los usuarios.” (2014, p. 85). Es esta última arista la que – además 
de definir de cierto modo lo que puede o no considerarse en el campo 
de lo transmedial – se presenta como desafío para futuros proyectos, 
dado que en esta instancia se privilegiaron las dinámicas periodísticas 
más que la generación de conversaciones e instancias de participación 
activa de los usuarios que pudieran no solo diseminar los contenidos 
producidos – algo que sí ocurrió a través de retuits y posteos en otras 
redes sociales de las diversas historias generadas por los estudiantes 
durante la jornada del 5 de octubre de 2018 – sino enriquecer los con-
tenidos a través de la co-construcción de nuevos mensajes a partir de 
los productos informativos originales.
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La manera escogida para interiorizarnos más sobre el aprendizaje de 
los estudiantes3 fue - además de la observación activa y participante y los 
momentos de mentoría desarrollados durante el proceso y en particular 
en la jornada del 5 de octubre de 2018 - entregarles un cuestionario 
abierto de 10 preguntas, que indagaba sobre sus conocimientos previos, 
tanto en relación a la importancia histórica y política del plebiscito de 
1988 como al entorno mediático en el cual se había desarrollado, y 
luego sobre su percepción y valoración de ambos aspectos, así como 
el de su formación profesional. La idea era aproximarnos a un proceso 
de aprendizaje significativo, entendiendo que en dichos procesos “el 
conocimiento previo es, de forma aislada, la variable que más influye 
en el aprendizaje” (Moreira, 2005, p. 86). En este caso, dicho conoci-
miento previo tiene que ver por un lado con los contenidos, las histo-
rias y los personajes protagónicos de aquella jornada vivida hace más 
de 30 años, y por otro con sus competencias prácticas trabajadas a lo 
largo de la carrera y puestas a prueba por primera vez en un entorno 
completamente profesional.

El Hito Revisitado: la Épica de Segunda Mano

La relevancia del plebiscito de octubre de 1988 da poco margen a 
la discusión. Habían pasado más de 17 años desde el último proceso 
electoral regular a nivel nacional y en democracia4 – descontando por 

3. Los cinco alumnos que tomaron parte en el proyecto fueron: Francisca Escalona, 
Guido Macari y Mateo Navas de la sede Santiago y Valentina Durán y Sebastián 
Olivares de la sede de Viña del Mar. Todos ellos cursaban tercer año de periodismo 
cuando tomaron parte en el proyecto y respondieron voluntariamente el 
cuestionario, conociendo de antemano que sus respuestas formarían parte de 
este trabajo académico.

4. Elecciones municipales de 1971
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cierto el plebiscito realizado en 1980, durante el régimen militar, que 
aprobó una nueva constitución y en el que ni siquiera existió un registro 
electoral propiamente tal – y se vivía un clima de desconfianza, tanto 
en la ciudadanía como en la oposición política a la dictadura, al inicio 
de este nuevo proceso, más aun cuando el primer inscrito en el nuevo 
registro electoral fue el propio dictador Augusto Pinochet Ugarte. Sin 
embargo la situación en 1988 fue diferente. Se aseguraron, a nivel 
institucional, condiciones mínimas para dar validez a los resultados – 
como el ya mencionado registro y un tribunal calificador de elecciones 
independiente - y a esto se sumó un acceso igualitario a la televisión 
para desarrollar una franja política. Este último detalle fue clave para los 
resultados del plebiscito. De acuerdo a Arriagada y Navia, “La campa-
ña por el No reflejó el poder de la televisión en los procesos políticos, 
principalmente, al ser una herramienta que motivó la participación 
política de millones de chilenos en dicho plebiscito” (2009, p. 169). 
La cifras concretas de participación en el proceso eleccionario del 5 
de octubre muestran que “el 96,6% de las personas en edad de votar se 
inscribió en los registros electorales y, de ellas, el 89,1% acudió a las 
urnas para pronunciarse respecto a la continuidad o no del régimen” 
(Toro, 2008, p. 143).

A nivel de memoria colectiva y también de representación social 
el 5 de octubre de 1988 – muy de a mano con la ya mencionada franja 
televisiva del NO - ha quedado representado como una gesta de algún 
modo heroica y asociado a un sentir – o si se quiere, a una épica - muy 
particular. Una que nuestros estudiantes – nacidos en la segunda mitad 
de década de los 90, ya no solo en plena democracia sino que bajo el 
segundo gobierno de la concertación, coalición política originada pre-
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cisamente con motivo del plebiscito – sin duda recibieron de segunda 
mano y con todas las rugosidades que eso puede conllevar. 

Al ser consultados, todos los estudiantes participantes en el proyecto 
manifestaron haber tenido conocimiento previo del contexto general 
en el que se dio este proceso. También se deriva de sus respuestas la 
idea de que, si bien fue un contenido revisado en el colegio, son sus 
familias las que se encargan de contar esta historia y, según sea el caso, 
transmitir el valor de lo que se logró y la épica asociada al triunfo del 
NO. Aquí aparecen las anécdotas familiares específicas como también 
la reticencia a hablar de política en determinados contextos familiares. 
Por último, si bien predomina un contexto racional y de manejo de los 
hechos acaecidos aquel día, hay un par de alumnos que son herederos 
también de los sentimientos, sensaciones y juicios de aquellos días tan 
especiales en la historia chilena. Uno de los estudiantes participantes, 
ante la pregunta de cuál era su percepción de la importancia de esta 
fecha previo a participar del proyecto, respondió: “Mi percepción era 
la que sigo teniendo actualmente. El 5 de octubre de 1988 fue uno de 
los días más intensos, felices e importantes de la historia de Chile.”

A nivel de productos culturales, si bien hay un par de menciones 
a libros, el principal referente es la película “NO”, dirigida por Pablo 
Larraín y estrenada en 2012. Esta cinta – que luego se emitió tam-
bién como una serie de televisión por capítulos, dando cuenta así de 
uno de los tantos cambios a nivel de distribución que son parte de la 
cotidianeidad de la producción y el consumo audiovisual en el actual 
ecosistema mediático - utiliza como eje narrativo la preparación de la 
famosa franja televisiva del NO y cómo se opta por un mensaje posi-
tivo y de futuro en vez de uno de denuncia y  reivindicatorio frente a 
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los atropellos a los derechos humanos perpetrados por la dictadura. La 
cinta utilizó imágenes de la franja original y también reconstrucciones 
de algunos momentos de dicha franja con los actores y/o cantantes 
originales pero con sus edades actuales. La cinta protagonizada por 
Gael García Bernal fue la primera película chilena nominada al Óscar 
como mejor película extranjera durante la premiación de 2013. La cinta 
“nos muestra lo complejo que fue el proceso del plebiscito de 1988 en 
Chile y el comienzo de su costosa transición democrática, algo que no 
debe caer en el olvido” (Fernández, 2013, p. 178) y menos aun cuando 
este film se está constituyendo en una fuente primaria de acceso a la 
memoria por parte de las nuevas generaciones.

El Ecosistema Actualizado

A nivel de medios, la cobertura original del plebiscito del 5 de octubre 
de 1988 se desarrolló en un escenario donde la televisión dominaba el 
panorama en los hogares chilenos, particularmente a través de los dos 
canales de mayor cobertura territorial, TVN – de propiedad del Estado 
y con sus informativos alineados con la verdad oficial del gobierno – y 
Canal 13 – de propiedad de la iglesia católica y que había mostrado 
desde su departamento de prensa algún grado de apertura informativa en 
relación a informar de modo general sobre algunos temas relacionados 
con violaciones a los derechos humanos. Ambos canales batallaban 
por el primer lugar de sintonía no solo en prensa, sino también en sus 
espacios principales de entretención como telenovelas y estelares. La 
batalla era también por los avisadores dado que, a pesar de ser pro-
piedad del Estado, TVN era – y sigue siendo, más allá de una inédita 
capitalización aprobada el año recién pasado por parte del congreso y 
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que todavía no se concreta del todo – un canal que tenía la obligación 
de autofinanciarse, constituyéndose en un modelo prácticamente único 
en el mundo (Fuenzalida, 2009).

Son los últimos años de un escenario televisivo a nivel país que, 
además de haber tenido un origen tardío, contaba solamente con dos tipos 
de instituciones autorizadas a operar y explotar concesiones televisivas: 
las universidades y el Estado. Esto a nivel de propiedad porque en la 
práctica los canales, sin importar su naturaleza, se financiaban a través 
de la venta de espacios publicitarios, dando origen al término televisión 
“comercitaria” para caracterizar al mercado televisivo de aquella época. 
Tras el triunfo del NO – y en los estertores de una dictadura que tardaría 
todavía más de un año en entregar el poder – se abrió la posibilidad de 
que capitales privados pudiesen controlar estaciones televisivas, inau-
gurando un período de casi 30 años que culminó en 2018 con la venta 
del último canal que permanecía en manos de una universidad y que fue, 
paradójicamente, el que inició las transmisiones de televisión en nuestro 
país, el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, UCV. Hoy no 
queda ningún canal de televisión abierta en manos de las instituciones 
de educación superior y TVN, el canal público chileno, está sumido en 
una profunda crisis financiera y de audiencias.

En cuanto a los contenidos televisivos, además del hito que cons-
tituyó la franja política en televisión – y la influencia que tuvo en la 
participación y la intención de voto de aquel plebiscito – las coberturas 
informativas planificadas y ejecutadas durante la jornada del 5 de oc-
tubre de 1988 fueron no solo inéditas a nivel de cantidad de personas y 
recursos desplegados por parte de ambos canales – y en menor medida 
por otros canales como el canal 11, de la Universidad de Chile -, sino 
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que marcaron un precedente en relación a las prácticas periodísticas y 
de producción televisiva para la cobertura de elecciones que subsisten 
hasta el día de hoy, como la idea de dedicar, desde distintos formatos y 
enfoques, toda la programación del día al procesos eleccionario, algo 
que en otros países no ocurre.

El resto del ecosistema mediático chileno hacia fines de la dicta-
dura militar estaba también a merced de la censura y el control por 
parte del gobierno, como también de su beneplácito, sobre todo en 
materia económica. La prensa escrita diaria, trinchera donde se vivió 
con especial potencia y de modo explícito el enfrentamiento ideológi-
co durante – y especialmente hacia fines de – el gobierno de Salvador 
Allende, se mostraba en su mayoría alineada con el gobierno, aunque 
en el 1988 del plebiscito había al menos dos periódicos – La Época y 
Fortín Mapocho –, además de numerosas revistas, cuya línea editorial 
era abiertamente de oposición a la dictadura. Estas publicaciones, así 
como algunas radioemisoras informativas entre las que se destaca ra-
dio Cooperativa,  se constituyeron en espacios donde las ideas y voces 
opositoras al régimen militar dieron batalla a la censura y consolidaron 
un espacio significativo de cobertura y opinión. Y si bien en varias de 
estas era simplemente periodismo de calidad, bien reporteado y con 
una pretensión de objetividad, hay que entender que “en un régimen 
de restricciones, el discurso de objetividad deviene en una postura de 
oposición, por cuanto no solo cualquier crítica, sino también la propia 
información no controlada era vista por la autoridad como una amenaza 
y, por los lectores, como una forma de resistencia” (Rivera, 2008). 

Cabe recordar que estamos hablando de una época – un ecosiste-
ma, si se quiere - previa a la televisión por cable, la telefonía móvil e 
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internet, que es el entorno natural en el que nuestros estudiantes – no 
solo aquellos que participaron en el proyecto sino prácticamente todos 
aquellos que cursan hoy la carrera de periodismo alrededor del mundo 
- crecieron y que son las bases de lo que hoy los caracteriza en cuanto a 
sus prácticas de consumo - y producción – mediática. Desde nuestro rol 
docente entendemos que “La emergencia de estas nuevas prácticas que 
producen, comparten y consumen medios está retando a investigadores 
y educadores” (Scolari, 2018, p. 16)

Los estudiantes que participaron del proyecto tenían nociones gene-
rales de los mecanismos de control de la dictadura sobre los medios, así 
como de las líneas editoriales de algunos medios que, tanto en aquellos 
días como en el presente, eran actores relevantes en el mercado nacional. 
Una de las estudiantes comenta: “Sabía que los medios de comunica-
ción no tenían libertad de expresión, más bien estaban censurados y 
solo podían emitir los contenidos que el régimen les permitía, por lo 
cual la transmisión, las noticias previas y posteriores también estarían 
marcadas por eso”, dando cuenta no solo del manejo de la noción – y la 
valoración – de libertad de expresión como elemento fundamental para 
el correcto ejercicio del periodismo, sino también de los efectos, tanto 
en la elaboración de la información como en su eventual consumo por 
parte de las audiencias. Se desprende de esto que los estudiantes manejan 
la noción de que “los medios constituyen una herramienta fundamental 
para el ejercicio del poder y la estabilidad democrática, pues trasladan 
los mensajes desde las elites y grupos influyentes hacia la sociedad o 
algún sector específico de esta; además, pueden dirigir mensajes en la 
dirección opuesta, esto es, trasmitir hacia el poder las demandas que 
emergen desde la ciudadanía y la opinión pública” (Délano, 2018, p. 259). 
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Vale la pena entonces preguntarse – enmarcando la reflexión en 
la metáfora de los medios de comunicación como especies que viven 
en el mismo ecosistema y establecen relaciones entre sí – qué ocurre 
cuando un elemento básico que sostiene la vida en dicho ecosistema – 
como el agua o el aire en el caso de los seres vivos – está contaminado 
o ausente. Las restricciones a la libertad de prensa y de expresión en 
el contexto de una dictadura nos llevan a preguntarnos si realmente 
podemos desarrollar plenamente la metáfora cuando la relación entre 
las especies – y de estas, los medios, con las audiencias – está siempre 
determinada, mediada o amenazada por dichas restricciones. Es cierto 
que los medios de comunicación pueden existir – y existen – en sistemas 
no democráticos y en condiciones de desarrollo editorial moldeadas por 
poderosos agentes externos al propio ecosistema y que la democracia es 
condición ideal para el correcto ejercicio del periodismo más que para 
la subsistencia de los medios como tales. No todos los medios hacen 
periodismo ni tienen por qué hacerlo, pero ante una reflexión desde y 
para el periodismo vale la pena hacerse esta pregunta para reflexio-
nar sobre lo recuperado – a nivel de libertades para el ejercicio de la 
profesión – a partir del hito del 5 de octubre y cómo otras derivadas 
de ese mismo proceso introdujeron nuevos cambios en el ecosistema, 
hasta llegar a un presente donde las amarras parecen ser voluntarias y 
mucho más relacionadas a los dispositivos y su uso que a la necesaria 
búsqueda y difusión de información veraz y relevante.

Y aunque “la historia de los medios de comunicación está marcada 
por la transformación tecnológica constante (ya sea que se trate de 
innovación o de adaptación)” (Campalans, 2015, p. 91), en los últimos 
30 años dicha transformación parece haberse acelerado al punto de que, 



1040

por una parte, nuestros estudiantes parecen tener la certeza de que la 
jornada se hubiese vivido de modo muy diferente – por ejemplo sin los 
impresentables retrasos en la entrega de información oficial del conteo 
de votos parcial – si se hubiese contado con las herramientas con las 
que ellos estaban desarrollando su trabajo profesional en la jornada 
del 5 de octubre de 2018, y por otro que, de acuerdo a la reflexión que 
realiza Carlón en el marco de la ecología de medios, “vivimos en la 
época de fin de los medios masivos históricos” (2015, p. 1121), medios 
que fueron los principales protagonistas de la cobertura original y que 
en este proyecto sirvieron simplemente como un punto de partida y 
apoyo para un desarrollo informativo desde la lógica de la convergencia.

Consideraciones Finales: Haciendo Historias sobre la Historia, 
Hacemos Historia.

El proyecto desarrollado por estudiantes de periodismo de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez en el marco de la conmemoración de los 30 años del 
plebiscito del 5 de octubre de 1988 - que significó el comienzo del fin de 
la dictadura militar que rigió en Chile durante 17 años – nos permitió, 
como equipo docente de la escuela de periodismo, marcar también un 
hito en relación al desarrollo de proyectos que unen el mundo académico 
y, en particular, el del estudiantado con el mundo del ejercicio profe-
sional a través de una iniciativa que generó múltiples beneficios. Para 
el medio, desarrollar una alianza inédita y marcar diferencias con sus 
competidores en el tratamiento de esta efemérides, además del tráfico 
que se generó hacia sus contenidos, son algunos de ellos

Para los estudiantes, la oportunidad de revisitar un hito histórico 
de gran relevancia para la sociedad chilena actual, y hacerlo desde sus 
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prácticas habituales de producción, distribución y consumo informativo, 
generando un marcado contraste con la cobertura desarrollada aquel día, 
lo que les permitió reflexionar sobre acerca de los ecosistemas mediá-
ticos de ayer y hoy y cómo las historias reporteadas originalmente en 
aquellos años, pueden cobrar vigencia al transformar la manera en que 
se entregan al público. Uno de ellos comenta que uno de los grandes 
valores del proyecto es que “pone en una plataforma actual un hecho 
pasado. Lo vuelve mucho más interesante para el público actual; eso 
podría ser aplicable en otras materias. Por ejemplo usar ese tipo de 
herramientas en una clase de historia. Me parece que es una idea muy 
proyectable a otros campos”. Además, el trabajo en la sala de redacción 
de La Tercera, codo a codo con periodistas del medio y al mando de 
editores profesionales – Sebastián Rivas y Alejandra Jara encabezaban 
el proyecto por parte desde La Tercera – les permitió no solo conocer 
la metodología de trabajo, el estilo de redacción y los criterios edito-
riales de un medio específico, sino también comprobar en terreno sus 
capacidades y observar que la convergencia, tanto en términos del uso 
y puesta en forma de la información recopilada como de las versatilidad 
necesaria para trabajar en una redacción informativa en estos días – y 
sin mencionar siquiera la convergencia entendida ya a nivel de estruc-
turas de negocio - ya está instalada y “ocurre en un complejo escenario 
cultural atravesado por la concentración en la producción de contenidos, 
la participación de los usuarios, la contaminación entre información 
y entretenimiento y el consumo multiplataforma en redes.” (Rost & 
Bergero, 2012, p. 10).

En resumen, una experiencia de aprendizaje para todos quienes 
fuimos parte de ella, y a la cual no se le podía decir que NO.
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La irrupción del social media ha permitido y facilitado la medición 
de la opinión de los consumidores sobre un producto determinado, 
abaratando y multiplicando las posibilidades de realizar un análisis de 
sentimiento. En un escenario comunicativo donde medios propios y 
pagados conviven con los medios ganados –el nuevo ecosistema me-
diático – las marcas deben tener en cuenta las implicaciones lingüísticas 
y culturales de un lanzamiento internacional.

En un mercado global, las marcas crean estrategias de comunica-
ción internacionales y deben afrontar retos culturales en los diferentes 
países en los que quieren operar. Así, la dicotomía entre estandariza-
ción y adaptación de la comunicación estratégica puede llegar a tener 
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fuertes implicaciones desde el punto de vista del naming del producto, 
debido, precisamente, a las posibles implicaciones culturales de cada 
país o región.

1 Implicaciones del Naming en el Contexto del Marketing 
Internacional

En el contexto de la globalización, la exploración de mercados 
internacionales se ha convertido en una condición sine qua non para 
la gran mayoría de empresas que impulsadas por las nuevas tecnolo-
gías pueden trascender sus propias fronteras, especialmente a partir de 
la Segunda Guerra Mundial. La expansión de una marca allende sus 
fronteras implica un proceso complejo de estrategia y planificación. Sin 
embargo, no existe tan siquiera un consenso generalizado en torno al 
concepto del branding internacional, tal y como señalan Whitelock y 
Fastoso (2007, p. 264). Esos autores proponen que en este proceso se 
deberían abordar aquellos aspectos diferenciadores de una marca, como 
su nombre y sus elementos visuales y sonoros, así como la personalidad 
de sta para poder ser evaluada ante el reto de la internacionalización en 
cuanto a cultura, cuestiones de infraestructura o el marco legal. 

En esta línea, Costa (2004, p. 15) define la marca como “un signo 
sensible, al mismo tiempo signo verbal y signo visual” con un valor 
de cambio e intercambio, pero reconoce que “la marca es, ante todo y 
en su génesis, un signo lingüístico, y debe ser necesariamente así para 
que todos podamos designarla, verbalizarla, escribirla e interiorizarla” 
(2004, p. 17). Esta parte verbal, además resulta fundamental –amén de 
determinados aspectos visuales como color corporativo o logo– para 
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su registro legal lo que nos lleva a considerar su faceta primordial en 
la comunicación global de una marca. 

De esta manera, la marca también tiene que estar preparada para 
viajar en el sentido figurado, toda vez que el producto en sí va mucho 
más allá que de un mero atributo físico, constituyendo un universo de 
emociones, historias y necesidades a las que responder con una identi-
dad unificada y reconocible. Chernatony, Halliburton y Bernath (1995, 
p. 10) establecen dos fases en la planificación internacional de una 
marca. En primer lugar, se trata de establecer la esencia de la marca, 
es decir, determinar qué aspecto será diferenciador y que aporte los 
valores añadidos identificados por los consumidores. La segunda fase 
consiste en la ejecución de esos beneficios de marca a nivel internacional, 
basada en un análisis interno de la empresa junto con la investigación 
del mercado de llegada. 

Por lo general, una marca global satisface las mismas necesidades 
en sus mercados, a pesar de que pueda haber ligeras variaciones en sus 
productos debidos a razones legales, culturales, sociodemográficas o 
de hábitos de consumo. Quelch (2006, p. 225) establece seis criterios 
para determinar si una marca se puede considerar global: (1) Domina 
el mercado nacional con la generación de flujos de caja para entrar en 
nuevos mercados, (2) satisface una necesidad universal de los consumi-
dores, (3) presenta una cobertura equilibrada país-mercado, (4) Refleja 
un posicionamiento consistente en todo el mundo, (5) obtiene beneficios 
debido al país de origen y (6) se concentra en la categoría de productos.

Las global brands, o marcas globales, se caracterizan a priori por 
utilizar la misma estrategia de marketing y posicionamiento en todos 
sus mercados, si bien se pueden producir variaciones o adaptaciones 
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en algunos apartados del mix de marketing, pero se deben aplicar los 
mismos principios estratégicos (De Mooij, 1994, p. 94). 

Desde el punto de vista global, Medina y Duffy (1998, pp. 233-235) 
definen cuatro estrategias de marca en el mercado internacional:

1. Estrategia de estandarización de la marca: las característi-
cas de marca se adaptan a un mercado doméstico, pero son 
exportadas sin más a otros. Esta estrategia se basa en que los 
distintos países deberían explotar sus ventajas comparativas 
y parte del precepto establecido por Theodore Levitt (1983) 
de que empresas globales deberían considerar sus mercados 
como segmentos estandarizados, más que buscar la adap-
tación en un contexto de economías de escala. A priori, los 
ahorros de coste, así como la potenciación de la imagen de 
marca internacional, parecen indicar la conveniencia de este 
tipo de estrategia, siempre y cuando no se den otros efectos 
contraproducentes que se señalarán más adelante. 

2. Estrategia de adaptación de la marca: algunas empresas 
parten de que, a mayor cantidad de mercados explorados, 
mayores escollos se van a encontrar, de modo que se cam-
biarán algunos atributos de los productos debido a razones 
ecológicas, infraestructurales o legales que exigen estos 
cambios. Estos cambios serán más útiles a medida que la 
empresa los pueda aplicar en otros entornos similares. UPS, 
por ejemplo, adaptó sus servicios de entrega a los lugares 
de destino, en Venecia, utilizan lanchas, bicicletas en China. 
No obstante, mantiene unos estándares fáciles de identificar, 
como son el color, el logotipo, etc.

3. Estrategia de “personalización” de la marca: se trata de 
un caso extremo de adaptación con cambios obligatorios 
por cuestiones que van más allá de las mencionadas en el 
punto anterior y que se basan por ejemplo en el estudio del 
consumidor y su uso del producto.

4. Estrategia de globalización de la marca: se trata de satis-
facer primordialmente al consumidor global, antes que al 
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cliente local. La diferencia con la primera estrategia es que 
no aspiran a aplicar los estándares domésticos, sino que 
defienden unos estándares globales. Una vez definidos los 
beneficios comunes de una categoría de productos, se crean 
marcas específicas que se introducen en mercados locales. 
Empresas como Procter & Gamble y Unilever, entre otras, 
siguieron con éxito esta estrategia.

2 Las Limitaciones del Naming en los Mercados Internacionales

A lo largo de los últimos años se repiten numerosos errores de na-
ming debido o bien a la falta de investigación lingüística o cultural de 
los mercados de llegada o bien por imposición de la empresa matriz 
que decide que un modelo o producto se denomine de forma unitaria, 
independientemente de los efectos que pueda producir. Aunque sean 
ampliamente conocidos, cabe citar aquí, entre otros casos, Irish Mist, 
estiércol irlandés en alemán y a la sazón un whiskey, el propio Mist 
Stick de Clairol para aplicar en el cabello o más recientemente el Nokia 
Lumia, sinónimo de prostituta según el diccionario de la Real Academia 
Española de la lengua. Sin duda, el sector automovilístico ha sido el 
más prolífico en este apartado con el Chevrolet Nova, con ventas muy 
discretas en el mercado sudamericano, el Mazda MR2 que en Francia 
tuvo que comercializarse como MR por su similitud en la pronunciación 
a la palabra francesa “merde”, el SEAT Málaga que en Grecia evoca 
un significado muy similar al Mitsubishi Pajero en España, el Mazda 
Laputa, el Lancia Marica, el Ford Corrida o el Nissan Moco. En el 
ámbito lingüístico que nos ocupa, se cambió el Opel Ascona en el 
mercado portugués por el 1604 o más recientemente salió al mercado 
el KIA Borrego. 
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Diferente a estos ejemplos son los casos de determinados produc-
tos que requieren adaptaciones locales para ser aceptados o al menos 
no ser rechazados, como la Diet Coke que en Japón se comercializó 
como Coke Light por el rechazo de las consumidoras de aquel país a 
una bebida relacionada directamente a un régimen alimenticio. Con 
respecto al ámbito asiático existen numerosos ejemplos de adaptaciones 
de nombre, características de los productos como sabores o envases 
(colores) o incluso modificaciones de eslóganes.  Si bien los ejemplos 
que parten de notables diferencias culturales son los más visibles, no 
es menos cierto que también se han producido casos en entornos más 
cercanos. En resumen, se debe optar por conjugar los principios básicos 
de gestión de marca con una investigación plurilingüe y cultural previa 
para descartar posibles efectos contraproducentes como el propio rechazo 
por parte de la población o problemas legales por temas de registro. 
A esto se suman la pronunciación y fonética planteadas por Alashban, 
Hayes, Zinkhan y Balazs (2002, p.25), así como aspectos semánticos y 
morfológicos señalados por Francis, Lam y Walls (2002, pp. 100-101) 
relativos al significado que puede tener un término o denominación 
en distintas lenguas o la capacidad de combinar palabras para crear 
significados nuevos.

Como se puede deducir de los múltiples errores cometidos por las 
marcas, esta dimensión cultural está fuertemente imbricada en sus estra-
tegias de comunicación, y en un mercado fuertemente competitivo como 
es el sector automovilístico permite vislumbrar implicaciones culturales 
importantes en el posicionamiento de la marca en los consumidores.



1052

3 Hyundai Kona, una Apuesta de Naming Arriesgada

Este trabajo se plantea como objetivo analizar la percepción del 
lanzamiento del Hyundai Kona en los mercados español, alemán, portu-
gués y brasileño analizando las opiniones vertidas sobre este coche – en 
particular las referidas al naming – en la red de microblogging Twitter. 

El lanzamiento del Hyundai Kona generó mucha expectación en 
España debido a la similitud del nombre con la palabra gallega “cona”. 
La palabra “cona” coincide fonéticamente con el nombre del coche de 
la marca surcoreana, y hace referencia a la parte exterior del aparato 
genital femenino4. Por este motivo, en los mercados portugués y brasi-
leño el coche se comercializó bajo el nombre de Kauai, mientras que, 
en el mercado español donde habitan tres millones de gallegohablantes, 
se mantuvo el nombre original. 

En Google Trends podemos observar, dentro del año 2017, un incre-
mento notable del interés generado por el término de búsqueda “Kona” 
y el relativamente más complejo “Hyundai Kona” en la primera sema-
na de abril, coincidiendo con el anuncio oficial del nombre del nuevo 
modelo de la marca Koreana.

Existe un nuevo momento de interés posterior a finales de oc-
tubre y principios de noviembre en el que coinciden dos circunstancias 
muy distintas que pueden tener efecto en los datos y que motivan que 
usemos “Kona” e “Hyundai Kona” en la figura 1: el primer pico de 
octubre coincide con la celebración del campeonato Ironman en Kona, 
Hawaii, el 14 de octubre de 2017, con participación de conocidos 

4. A este respecto pueden consultarse las definiciones de la palabra “cona” en los 
diccionarios de la Real Academia Galega (gallego) o Academia Brasileira de 
Letras (portugués de Brasil)
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triatletas españoles como Iván Raña, lo que puede explicar el incre-
mento de búsquedas con la palabra clave “Kona” pero que, al mismo 
tiempo no crezcan las búsquedas de “Hyundai Kona”; el segundo pico 
de octubre (22-28) parece corresponderse plenamente con la puesta a la 
venta del vehículo en España. Podemos observar también que, dentro 
del territorio español, es Galicia la comunidad en la que mayor interés 
genera la búsqueda, a gran distancia del resto del país.

Figura 1. Evolución de las búsquedas en España de los conceptos Kona y Hyundai 
Kona en Google a lo largo del año 2017. Elaboración propia

Figura 2.Volumen de las búsquedas en las diferentes comunidades autónomas de 
España. Elaboración propia.
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En el mercado portugués el término también registra un incremento 
notable de búsquedas en Google coincidiendo con el anuncio del nom-
bre del modelo en abril, pero en octubre, momento en el que el coche 
se pone a la venta en Portugal ya es “Kauai” el término más buscado, 
aunque también existe un repunte de las búsquedas de “Kona”.

Figura 3. Evolución a lo largo del tiempo de las búsquedas en Portugal. Elaboración 
propia.

El anuncio del nombre del modelo genera un cierto revuelo en la 
prensa española que, en general, se hace eco de las chanzas de los usua-
rios de Twitter por su parecido con la palabra “cona” del gallego y cita 
otros casos de naming desafortunado de la industria automovilística. 
Así pues, en la primera semana tras el anuncio del nombre podemos 
encontrar en los medios online españoles titulares como:

• “Hyundai Kona, el coche que dará pie a muchos chistes en 
Galicia” (03/04/2017, La Opinión de A Coruña) http://bit.
ly/2TNynLt
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• “El nuevo Hyundai Kona desata el cachondeo de los galle-
gos por su connotación sexual” (04/04/2017, ABC) http://
bit.ly/2TJirtC

• Hyundai mantendrá en España el modelo Kona a pesar de 
la connotación sexual (04/04/2017, Verne. El País) http://
bit.ly/2TJizcA

• “Hyundai Kona, el coche que desata la risa de los conduc-
tores gallegos” (04/04/2017, La Voz de Galicia) http://bit.
ly/2TJiCVO

• “Hyundai Kona y otros nombres desafortunados de coches” 
(04/04/2017, Autopista) http://bit.ly/2TJiGF2

• “El Hyundai Kona no es un caso único: Pajero, Corrida, 
Moco…” (05/04/2017, Motor. El País) http://bit.ly/2TJiJAI 

• “Hyundai Kona: la marca desata las bromas en Galicia por 
el nombre de su próximo coche” (05/04/2017, Huffington 
Post) http://bit.ly/2TJiRQI

• “El polémico Kona de Hyundai cambia de nombre... en 
Portugal” (05/04/2017, Faro de Vigo) http://bit.ly/2TJj5r2

• “El polémico Kona llegará al mercado portugués con un 
nombre menos picante” (05/04/2017 , Diario de Pon-
tevedra) http://bit.ly/2TNyZAL

• “El Hyundai Kona nace con polémica” (06/04/2017, Car 
and Driver) http://bit.ly/2TNz2MX

• “El Hyundai Kona y un nombre desafortunado que en Galicia 
hará gracia a todo el mundo, menos a Hyundai” (06/04/2017, 
Diario Motor) http://bit.ly/2TNnx8d

• Polémica por el nuevo Hyundai Kona en Galicia… ¿Sabes 
qué significa en gallego? (07/04/2017, EuropaFM) http://
bit.ly/2TNzcE3
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En relación con la polémica alrededor del nombre, el director 
general de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui, afirmaba:

“Es un nombre escogido para todo el mundo, salvo para Portugal, 
donde sí se ha cambiado. España, al ser un mercado muy importante 
dentro de Europa, se ha decidido mantenerlo. Es posible que se hable 
más de ello al principio, pero no nos preocupa” (Cano, 2017, pár. 17).

4 Materiales y Método

Este trabajo realiza un análisis de contenido sobre la red social 
Twitter, tomando como eje el nombre comercial del nuevo vehículo de 
Hyunday, “Kona” y su percepción en tres idiomas diferentes: español, 
portugués y alemán. Español y portugués pueden ser mercados conflic-
tivos para el naming “Kona”, y la inclusión del alemán se justifica con 
la adhesión de un mercado en el que el nombre del producto no tiene 
connotaciones idiomáticas. Así, se establece una perspectiva comparada 
entre mercados susceptibles al naming y otro mercado donde no existe 
ningún tipo de problema. 

El trabajo se basa en el método cuantitativo que busca determinar las 
características externas basándose en la observación de muchos casos 
individuales (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).

También se analizará la tipología de los tuits desde el punto de vis-
ta formal para tratar de hallar patrones sobre los mensajes que mayor 
impacto hayan tenido. Así mismo también se tratará de identificar los 
discursos a través de las palabras clave más empleadas en los mensajes 
de texto publicados.

Para la captura de datos se ha empleado un script que se conecta a 
la API de Twitter y guarda los tuits en una hoja de cálculo de Google, 
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de manera que se capturan los datos visibles y metadatos que hacen 
posible el tratamiento de los tuits en una hoja de cálculo.

El universo de estudio comprende todos los tuits publicados en len-
guas española, portuguesa y alemana (metadato accesible a través de la 
API de Twitter) desde el 1 de noviembre de 2017 al 17 de noviembre 
de 2018. El año completo de análisis no coincide con el lanzamiento 
del vehículo, pero sí con el refuerzo de la comunicación de la marca 
coincidiendo con las épocas de más ventas: navidad y verano. Además, 
el análisis de un año permite señalar patrones de temporalidad.

Debido al filtro lingüístico, la acotación geográfica se circunscribe 
casi exclusivamente a la península ibérica, Latinoamérica y Alemania. 

El proceso de captura de datos arrojó un universo de tuits confor-
mado por 13.780 tuits.

Tabla 1.
Muestra de estudio
Idioma Portugués Español Alemán
Número de Tuits 1.174 11.311 1.295

Elaboración propria

Se intentó realizar un análisis de sentimiento empleando el algoritmo 
de Monkey Learn (Tryolabs, 2014) –una herramienta de procesado de 
lenguaje natural– pero no ha sido posible entrenar al algoritmo para la 
detección de los tuits que contenían un marcado carácter humorístico, 
sobre todo en español, portugués y gallego.

De este modo, el análisis se centró en un estudio pormenorizado de 
los tuits más compartidos. En ellos se analizó la carga humorística, el 
número de retuits conseguidos; el contenido multimedia que acompañaba 
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al tuit -si se trataba de elementos visuales o audiovisuales (fotografías, 
gráficos, gifs o vídeos), emojis, o enlaces a otros contenidos-; y si el 
propio tuit apelaba o no a la marca Hyundai (de forma directa o indirecta).

5 Resultados

Después del análisis efectuado se presentan los principales resul-
tados obtenidos.

A simple vista lo primero que se percibe es el elevado volumen de 
retuits que conforman la muestra en lengua portuguesa y española (en 
ambos casos superan la mitad de la muestra) frente al 22% de retuits 
que se encuentran en la muestra en lengua alemana. 

Figuras 4. Tipología de los tuits en la muestra de estudio. Porcentaje sobre cada 
muestra idiomática (izquierda) y porcentaje en relación con el conjunto (derecha). 
Elaboración propia

La captura de datos asciende, desde el punto de vista temporal, a 
un año, por lo que los datos nos permiten analizar la temporalidad y 
evolución del volumen de publicaciones. 
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Figura 5. Evolución de las menciones a Hyundai Kona en Twitter a lo largo del año 
2018. Elaboración propia

A lo largo del año, existen tres picos de actividad acusados; los meses de 
febrero, abril y noviembre. En estos tres meses se concentran el 42% de los 
tuits recuperados para su análisis. Aunque prima el español sobre portugués 
y alemán, el mayor volumen de tuits en portugués se concentra en abril, 
mes en el que se publicaron el 71% de los tuits publicados en esa lengua.

Figura 6. Evolución de las menciones a Hyundai Kona en Twitter a lo largo del año. 
Elaboración propia
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Al acudir al archivo de tuits se halla la respuesta:
En el mes de febrero se publicó una cadena de retuits con el texto 

“Hola Folanos me faltan 20.000 euros para mi nuevo @HyundaiEsp 
KONA. Si llegamos a 10.000 RT Hyundai dice que me da el coche 
gratis me cago en la cona5”, que superó las 2.000 veces compartido y 
que hace una leve alusión humorística al doble sentido de la palabra 
Kona / cona en gallego y portugués6

El mes de abril fue un mes de cierto impacto en Twitter en el que 
dos usuarios obtuvieron más de 300 retuits con dos publicaciones, lo 
que justifica el mayor volumen de tuits que otros meses.

Finalmente, en el mes de noviembre coincide con acciones de la marca 
coorganizadas con otros medios de comunicación para promocionar el 
coche de cara a las ventas navideñas, como lo demuestran publicaciones 
de cierto éxito relacionadas con medios de comunicación del mundo 
del motor como el programa de televisión Centímetros Cúbicos o el 
medio digital Foro Coches Eléctricos.

5.1 La dualidad Kauai vs Kona

A lo largo de la muestra de estudio se trató de averiguar cuantas 
veces aparecía esta dualidad en el nombre del coche, con resultados 
muy inferiores a los que a priori se podrían imaginar: tan solo 18 men-
ciones en español (0’16% de los tuits), 13 menciones en alemán (1% 
de los tuits) y apenas 24 referencias en portugués (2% de los tuits), 

5. Tuit disponible en @FolagoR (2018)
6. No obstante, pese a la viralidad del tuit no se encuadró dentro de los resultados 

humorísticos porque la participación en la conversación no fue partícipe de la 
broma lingüística.
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lo que revela un gran desconocimiento del cambio de nombre en los 
diferentes mercados. 

5.2 Humor

Para analizar la carga humorística que pudiese tener el nombre 
del coche en mercados donde tuviera algún impacto la lusofonía, se 
seleccionaron palabras cuya semántica pudieran evocar al significado 
vaginal del nombre (huevos, chocho, coño, chichi), que recordasen –si 
existe– el mal nombre escogido (nombre, cambiar) o simples referen-
cias humorísticas (como los emojis asociados a la risa y la palabra risa, 
reír… etc.).

Tabla 2.
Referencias humorísticas presentes en la muestra de estudio. Elaboración propia.

Español Portugués Alemán % 
Español

% 
Portugués

% 
Alemán

Galicia /
gallego 412 147 2 3.6% 12.5% 0.2%

Risa 249 44 0 2.2% 3.7% 0.0%
Nombre 91 48 2 0.8% 4.1% 0.2%
Cambiar 
/ cambio 75 14 2 0.7% 1.2% 0.2%

😂

56 7 0 0.5% 0.6% 0.0%
Cona 55 25 2 0.49% 2.13% 0.15%

Pajero 20 1 2 0.2% 0.1% 0.2%
Huevos 20 1 2 0.2% 0.1% 0.2%
Chocho 16 0 0 0.1% 0.0% 0.0%
Coño 15 0 0 0.1% 0.0% 0.0%

Potorro 13 0 0 0.1% 0.0% 0.0%
Chichi 12 0 0 0.1% 0.0% 0.0%
🤣

7 1 0 0.1% 0.1% 0.0%
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Los resultados demuestran que aquellos mercados donde no hay 
ningún tipo de problema cultural con el naming no existen referencias 
humorísticas. Así sucede en el caso alemán, donde la búsqueda de estas 
referencias devuelve tan solo un 0’8% de los tuits con alguna alusión 
a la selección del nombre.

Los mercados brasileño y portugués, pese al cambio de nombre, si 
se han hecho eco de la casuística especial del Hyundai Kona / Kauai, 
y casi una cuarta parte de los tuits (24,5% de los tuits en portugués) 
cuentan con alguna alusión o referencia al nombre. 

El mercado español e hispanoamericano, donde se conserva el 
nombre Kona, no acusa de forma tan agresiva el naming de la marca: 
tan solo el 9% de los tuits contenían alguna referencia. En este sentido, 
y dado que se habla de la muestra más numerosa (más de 11.000 tuits 
en español, es importante destacar que hasta en 412 ocasiones se alude 
a Galicia, los gallegos o el gallego desde una perspectiva humorística 
para mostrar el infortunio que supone el nombre de Hyundai en esa 
comunidad.

Esta situación “gallega” también es compartida por los hermanos 
de la lusofonía: en la muestra de tuits portugueses, hasta el 12’5% ha-
cen referencia a lo desafortunado de mantener el nombre Kona en el 
mercado español con claras alusiones a Galicia.

5.3 Impacto de la carga humorística

A los bajos datos de carga humorística de los tuits ha de sumarse 
la baja repercusión de éstos. El tuit más retuiteado que deja constancia 
de malestar o, al menos, de una mala decisión por parte de Hyundai en 
el mercado español apenas asciende a 20 retuits. 
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Por el propio análisis realizado, se ha obviado el tuit con 2000 retuits 
(ver nota al pie número 5), porque al analizar los comentarios sobre 
el mismo no se entendía la alusión humorística que podría contener. 

Estos datos contrastan con la difusión que han tenido aquellos portales 
de motor que han publicado análisis y comparativas sobre el vehículo 
y cuya repercusión en la red de microblogging ha sido mucho mayor, 
superando el centenar de retuits en varias ocasiones. 

Conclusiones

Este trabajo ha realizado un análisis de la percepción del nombre 
de una marca en diferentes escenarios nacionales. Los resultados de la 
investigación señalan las diferencias en la percepción de la marca en 
los diferentes países –España, Portugal, Brasil y Alemania– debido a las 
diferencias lingüísticas y el uso humorístico del nombre del producto 
(Kona) en lengua portuguesa, frente a la acepción neutra de la marca 
en las lenguas española y alemana.

Así pues, se recoge la necesidad de las marcas por integrar en sus 
estrategias de comunicación globales las necesidades e implicaciones 
culturales, sobre todo aquellas relacionadas con el naming. Hablamos 
de mercados globales, pero desde el punto de vista del naming son muy 
compartimentados y con pocas intromisiones entre otros países. 

Si nos atenemos a los resultados obtenidos, el volumen de referencias 
humorísticas es tan bajo que Hyundai acierta al no cambiar el nombre 
en España, al menos desde el punto de vista del impacto en la red de 
microblogging twitter.

Por otro lado, y con un 25% de referencias en una lengua para la que 
se distribuyó el coche con un nombre diferente, podemos señalar que 
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Hyundai acierta modificando su naming en Brasil y Portugal. Incluso 
con el cambio, hasta una cuarta parte de la muestra de estudio se hace 
eco de lo que sucede en otros mercados con un nombre que tiene una 
sonoridad y significado cultural muy diferente en estos países. 
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Tecendo e Fortificando as Relações Públicas na 
Era Digital: a Mediação de Relacionamentos no 
Contexto do Facebook. 
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As Relações Públicas3, ao administrar os relacionamentos em uma 
organização, trabalham com os valores dos públicos e buscam incorpo-
rá-los aos processos decisórios, pois construindo relacionamentos com 
públicos é que auxiliam uma organização a prosperar, reconciliando 
objetivos da organização com expectativas e valores dos públicos 
estratégicos (Grunig, 2009). E o que pode contribuir para uma percep-
ção positiva dos públicos é contar com uma mediação e interação que 
permita as pessoas participarem do processo, dando voz aos atores que 
interagem com a organização e que se identificam com seus valores, pois 
a chamada era da informação e do conhecimento vem proporcionando 
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mudanças nos comportamentos sociais e organizacionais. Uma mudança 
significativa a ser destacada é a de como a internet oportunizou maior 
velocidade e instantaneidade das notícias e acontecimentos locais e do 
mundo, promoveu maior “contato” entre pessoas independentemente 
da distância e gerou uma nova linguagem para a comunicação entre as 
pessoas e entre as pessoas e as organizações. 

As organizações estão na internet, no entanto, é importante compre-
ender como as mesmas se posicionam, e de que maneira as estratégias 
de comunicação estão mediando as relações entre elas e seus consu-
midores, e ao mesmo tempo, trazendo benefícios ao negócio nesse 
ambiente simultâneo, dinâmico e mutável. Quanto ao uso da internet 
pelas organizações, as redes sociais estão se destacando na comuni-
cação contemporânea por meio de profundas alterações ocasionadas 
pela intersecção do espaço físico com o virtual. Para que esta relação 
seja bem administrada é importante que a área de Relações Públicas, 
“como um processo de relacionamentos” (Grunig, Ferrari & França, 
2009) atue de modo estratégico, além de apresentar um programa de 
comunicação coerente à organização que seja pautado na missão, visão 
e valores para que dessa forma exista uma identidade. O propósito é o 
de minimizar e evitar ruídos, visto que no meio on-line os ruídos to-
mam maiores proporções e, consequentemente, provocam malefícios 
e reputação negativa às organizações. 

É nesta conjuntura que o presente estudo busca entender como a 
comunicação organizacional, aliada às Relações Públicas, pode construir 
e fortificar a reputação da organização na mediação com os usuários 
nas redes sociais. Frente o exposto, o trabalho tem como objetivo geral 
discutir como as organizações têm mediado os relacionamentos on-line 
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com seus usuários, e por objetivo específico analisar um exemplo de 
relacionamento on-line de organização com seu público, selecionando 
o post empresarial mais comentado no Facebook no mês de janeiro de 
2015. No entanto, nossa proposta de análise vai além da Publicidade, 
pois compreende que o engajamento deve ser medido também a partir 
do enfoque comunicacional, da natureza das Relações Públicas pratica-
das. Além do engajamento, segundo França (2008) o relacionamento é 
construído e firmado por meio da confiança, da ética e da transparência, 
assim é preciso observar se o ambiente é aberto a sugestões, trocas de 
informação e de conversações, para que dessa forma os laços sociais 
sejam de fato reforçados.

1 A Construção de Relacionamentos 

Para melhor entender o impacto da tecnologia digital é importante 
observar a mudança nos modelos de comunicação. Há aproximadamente 
cinquenta anos atrás, o modelo vigente era o linear, o qual possuía dois 
polos de interlocução com relevâncias diferentes. Segundo Adler e 
Towne (2002), esse modelo possui comunicação de mão única, o qual 
o emissor envia a mensagem e o receptor, através de um canal, recebe a 
mensagem. Neste caso, o emissor é o responsável em criar, formular e 
impactar o receptor, já que este apenas assimila a informação imposta. 
Com o passar dos anos se estabelece um novo modelo, o transacional, 
o qual capta que os envolvidos no processo comunicacional, possuem 
relevância homogênea, produzem feedback tanto verbal quanto não ver-
bal – observado pelos comportamentos e escritas, criam relacionamentos 
ao enviarem e receberem mensagens, e por fim, estão suscetíveis aos 
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ruídos internos e externos ao procedimento ocasionados por distorção 
da informação (Adler & Towne, 2002).

Nesta mesma linha de estudo Carrascoza e Rocha (2011) explicam 
que por milênios a comunicação foi marcada por ser unidirecional: 
emissor - receptor. Com a comunicação digital, o modelo unidirecional 
aperfeiçoou-se em um sistema em rede, no qual os internautas possuem 
a mesma igualdade de acesso e de poder comunicativo:

A comunicação digital inaugura um tipo de interação que ativa a 
comunicação e a torna possível somente no interior das interações 
dinâmicas entre interfaces, redes e internautas, conferindo a estes 
últimos o papel de construtores das informações e, àqueles, de pro-
dutores de conteúdo. (Carrascoza & Rocha, 2011, p. 116)

Uma das influências da comunicação digital foi a convergência 
midiática, a qual Jenkins (2008) esclarece o conceito como sendo o cru-
zamento das múltiplas plataformas midiáticas, onde tanto o fornecedor 
de mídia quanto o consumidor interagem de forma inesperada, e também 
o internauta busca por entretenimento e participação. Percebe-se que tal 
influência também é justificada pelas “promessas desse novo ambiente 
de mídia que provocam expectativas de um fluxo mais livre de ideias e 
conteúdos. Inspirados por esses ideais, os consumidores estão lutando 
pelo direito de participar” (Jenkins, 2008, p. 46). 

Para Vergili (2014), as redes sociais propiciam uma conversação em 
que há a troca de informações na qual a construção e implantação de 
uma nova cultura midiática possibilita a difusão de sites de produção 
de vídeos como o Youtube, sites de informação, blogs e comunidades 
virtuais, como por exemplo: Facebook, Second Life, Foursquare, My 
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Space, Twitter, como apontam Carrascoza e Rocha (2011). Esses são 
responsáveis por conectar pessoas independentemente da distância, 
facilitado pelo uso de smartphones e aparelhos eletrônicos (Schimidt, 
2011). Devido a essa facilidade e a participação, a internet passa a ser 
um ambiente de produção de conteúdo, divulgação, formação de opi-
nião, e um local onde os indivíduos estão profundamente conectados.

Para Santaella (2013) todos somos sujeitos on-line e off-line ao 
mesmo tempo, o que nos torna capazes de sermos influenciadores por 
estarmos presentes em uma sociedade em rede, capazes de instigarmos 
outras pessoas, no que tange ao fator racional e emocional. Recuero 
(2011) aponta que a influência interpessoal é facilitada por indivíduos 
possuírem mais conexões no mundo off-line do que no on-line, assim 
Vergili (2014) afirma que uma rede social é “viva” por compor gente e 
troca social. Nesta troca social, os nós e as interligações que a rede faz 
representam novos vínculos estabelecidos, fazendo com que os laços 
sejam ampliados e modificados por englobar um novo ramo de pessoas 
capazes de interagir. Estes novos vínculos acontecem pela simplici-
dade do baixo critério de seleção para formação de laços relacionais 
na internet. Por isso, as redes acabam passando por um processo de 
hiperconexão, as quais quanto mais ligações ocorrem na rede, mais 
vistas são as mensagens e consequentemente, haverá maior repercussão 
no que tange a discussões, compartilhamentos, dispersão de conteúdo 
e opiniões sobre determinado assunto. A hiperconexão impactou na 
alteração do “estar conectado”, em “ser conectado”, proporcionando a 
transformação da internet de páginas e conteúdos estáticos para uma 
web dinâmica visivelmente pautada na participação e na conversação 
(Recuero, 2011, como citado em Santaella, 2013). 
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A conversação é o que de fato proporciona a interação entre as par-
tes, responsável em construir o capital social nas redes, isto é, valores, 
legitimação do uso do espaço on-line e do reconhecimento do indiví-
duo pelos outros usuários, assim como o acesso às informações. Estas 
conexões existentes ocorrem pelo fato das pessoas se reconhecerem, 
identificarem-se e relacionarem-se por empatia e por interesses comuns. 

Neste cenário, a comunicação organizacional contemporânea alcança 
cada vez mais o destaque estratégico, pois conecta e interliga os setores 
de uma organização, propiciando, o equilíbrio, o desenvolvimento e o 
crescimento desta. A comunicação precisa se pautar no relacionamento 
e também na maneira de interação com os públicos de interesse, já que 
“[...] organizações e clientes estabelecem influência mútua, ou seja, 
um impacta o outro em suas ações e discursos” (Adler & Towne, 2002, 
p. 19), de modo que a organização seja capaz de analisar o comporta-
mento do seu consumidor e suas expectativas, e a partir disso, consiga 
chegar a um significado partilhado por meio da cultura participativa.

Como toda comunicação, é essencial que os profissionais precisam 
estabelecer planos estratégicos com o intuito de diagnosticar públicos-
-alvo, identificar carências de mercado, pontos fortes e fracos tanto 
organizacionais quanto mercadológicos, estabelecer meios e canais 
adequados e um cronograma de acordo com as atividades organizacio-
nais (Torquato, 1986).

Diante da dinamicidade atual, outro fator que sofreu alteração com 
a globalização e a inovação dos processos foi o conceito de relaciona-
mento, o qual para França (2011) passa a ser caracterizado pela integra-
ção e convergência de públicos. O autor ainda define relacionamento 
como sendo o ato ou efeito de se relacionar, envolvendo a capacidade 
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em maior ou menor grau de manter relacionamentos, de conviver bem 
com os outros, de estabelecer vínculos oficiais permanentes ou não - de 
maneira simultânea, consciente e contínua. Grunig (2011) destaca que 
o relacionamento organização – público é importante como forma de 
compreender e mensurar como a dinâmica de construção da marca e das 
ações organizacionais está sendo arquitetada na cabeça do consumidor 
em questão, e consequentemente que tipo de fidelização este tem com 
a organização. A organização ao se comunicar expressa o conteúdo 
que pretende abordar, da mesma forma que transmite o tipo de relação 
que esta tem com o público. Segundo Adler e Towne (2002), a relação 
expressa ao comunicar pode ser observada em três comportamentos, 
sendo eles: o controle, que é a intensidade da influência que uma pessoa 
tem sobre a outra; a afinidade, definida como o nível com que as pessoas 
gostam uma das outras; e por fim, o respeito. 

Quadro 1.
Comportamentos ao se comunicar

Controle Complementar Paralelo Simétrico 
Afinidade Baixa Média Alta
Respeito Baixo Médio Alto

Baseado em Adler, Towne, 2002

Conforme o quadro 1, há três classificações de controle que definem 
três relacionamentos diferentes que podem ser expressos da seguinte 
forma: o primeiro é o relacionamento complementar, o qual é marcado 
pela desigualdade de poder entre as partes, ou seja, quando há excesso 
de controle por um lado; já o segundo é representado por paralelos que 
são caracterizados por serem mais flexíveis e por terem uma predetermi-
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nação das funções que cada parte tem poder sobre a outra; e por fim, se 
tem o relacionamento simétrico cujo controle é partilhado, ou seja, tem 
o mesmo nível de poder entre os envolvidos (Adler & Towne, 2002).

Analisando o novo modo de comunicar, interagir e de feedback com 
os consumidores, pode-se entender que o relacionamento simétrico é 
o mais adequado a ser utilizado pelas organizações atuais na mediação 
com os públicos. Grunig (2011) afirma que para a construção, manu-
tenção e gerenciamento dos relacionamentos é importante que sejam 
empregados os princípios da comunicação, os quais são caracterizados 
pela responsabilidade, transparência e comunicação simétrica de mão 
dupla, para que dessa forma, a organização propicie um vínculo or-
gânico e participativo. França (2008) complementa no sentido de que 
o relacionamento com o mercado deve ser estabelecido por meio da 
confiança, da ética e da responsabilidade social da organização, para 
que desta forma sejam alcançados relacionamentos duradouros.

Um ponto a ser observado é a comunicação organizacional como 
mediadora institucional e de laços de relacionamentos, de negócios e 
também como solucionadora de problemas e crises. França (2008) sa-
lienta que um dos fatores que contribuem diretamente na formação de 
relacionamento é a comunicação, a qual pode ser vista como um recurso 
estratégico para entendimento, persuasão e de negócios. Seguindo a 
mesma linha de recurso estratégico, Simão (2005) visualiza a comuni-
cação como agente responsável por estabelecer relacionamentos com 
os públicos, instigar a produção de conteúdo, transmitir os valores e a 
cultura organizacional, compartilhar expectativas tanto com o público 
interno quanto o externo, e por fim, atuar em diferentes segmentos de 
negócios.
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2 Metodologia

A fim de entender a relação entre mediação e Relações Públicas 
no contexto das redes sociais e identificar o processo de construção de 
relacionamento, é utilizado o método de pesquisa social exploratória. 
De acordo com Gil (1995), esse método envolve a familiarização do 
tema pautado nas análises bibliográficas, documentais e de exemplos 
que proporcionem melhor compreensão do problema. Para Lakatos e 
Marconi (2008), a pesquisa exploratória tem três finalidades, sendo elas: 
desenvolver suposições, propiciar a familiarização do pesquisador com 
o fato ou alterar e clarear conceitos. Os estudos exploratórios têm como 
objetivo realizar análises práticas e teóricas, para que desta forma haja 
informações consistentes.

O ambiente de pesquisa se dá no contexto do Facebook, uma rede 
social e plataforma multimidiática, a qual propicia que as pessoas 
possam publicar fotos, links referentes a sites, vídeos, mensagens para 
uma pessoa específica e fazer ligação por internet, ou seja, promove a 
interação de várias maneiras. Segundo o Facebook, sua missão “é dar 
às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e co-
nectado”. As pessoas usam esta rede social para se conectar a amigos 
e familiares, para descobrir o que está acontecendo no mundo, e para 
compartilhar e expressar o que importa para eles. É importante compre-
ender a estrutura do Facebook por meio das páginas e dos perfis criados 
no canal de comunicação, os quais permitem que tanto pessoas quanto 
marcas, instituições sem fins lucrativos, figuras públicas, celebridades 
e artistas possam estar presente na web e se conectar com pessoas de 
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interesse, e a partir deste contato os conteúdos produzidos possam ser 
compartilhados e expostos a um maior número de pessoas.

De acordo com o Facebook para Empresas, a rede social é um canal 
favorável para que as organizações obtenham o aumento do reconheci-
mento da marca, já que concentra mais de 2,2 bilhões de usuários men-
sais4. O aumento de visibilidade de uma organização se torna benéfico 
na medida em que esta se propõe a contar a sua história com o intuito de 
gerar relacionamentos duradouros, anunciar a sua marca para prospectar 
consumidores de interesse e conectar a empresa ao público envolvido 
para que este opte pelos seus produtos e serviços. A página cria uma 
presença on-line para a organização, o que proporciona uma gestão de 
conteúdos da web e uma comunicação direta e instantânea fazendo com 
que relacionamentos sejam construídos e as metas atingidas. Os itens a 
serem observados na pesquisa exploratória se referem a estratégias de 
mediação na construção de relacionamentos que fomente a conversação 
neste espaço de comunicação para compreender a opinião dos clientes, 
e indicadores que devem ser analisados, como por exemplo, a reação 
do público às postagens (curtidas, compartilhamento e os comentá-
rios), para avaliar o nível de relacionamento que potencialize retorno 
em engajamento mas sobretudo em reputação, essencial às práticas de 
Relações Públicas atuais.

2.1 Critério de seleção e análise da organização:

A seleção da organização para análise foi feita a partir de buscas 
na internet que investigavam rankings empresariais que continham 

4. Facebook chega a 2,2 bilhões de usuários mensais. 18/07/18, Folha de S. Paulo 
(2018)
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informações relacionadas com as palavras-chave de pesquisa, como: 
organizações brasileiras que possuem melhor desempenho no Facebook; 
as melhores organizações brasileiras nas redes sociais; organizações 
brasileiras que melhor se relacionam no Facebook; organizações brasi-
leiras de reputação na rede social. Também foram utilizadas as mesmas 
palavras-chave para a busca de antônimos, ou seja, com a palavra piores 
ao invés de melhores, e pesquisas referentes ao engajamento do público 
e as melhores marcas no meio on-line.

Após a pesquisa na internet com o uso das palavras-chave, foram 
encontradas informações relevantes no site americano Socialbakers.
com, o qual trabalha com pesquisas e marketing nas redes sociais, por 
meio das análises de perfis sociais nas principais plataformas, sendo elas 
Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram e Google+, mas no 
caso deste estudo o foco são as referências sobre o Facebook. Segundo 
o website, a empresa Socialbakers possibilita, de maneira paga, que a 
organização compreenda de maneira inteligente as estratégias que a 
mesma e a concorrência estão utilizando neste espaço dinâmico que é 
a internet e em canais de relacionamento. A partir do entendimento do 
cenário, a empresa formula ideias e posicionamento para impulsionar 
o negócio, a partir do gerenciamento de conteúdos, na identificação de 
conteúdos atraentes com o intuito de focar o público-alvo e na medição 
do engajamento dos fãs. Além de realizar análises competitivas para 
elevar o desempenho em relação à comunicação com o cliente. No 
entanto, o que importa para o presente estudo é que este site disponi-
biliza, gratuitamente, pesquisas filtradas por interesse de país, no caso 
o Brasil, e realizadas mês a mês que ranqueiam vários quesitos quanto 
ao desempenho das organizações/marcas no Facebook. Estes quesitos, 
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analisados de maneira separadamente, são: lista das marcas que pos-
suem mais seguidores, desenvolvimento da marca em relação à taxa 
de perguntas e a taxa de respostas, taxa de engajamento e de interação 
de determinada publicação através da categoria Top Facebook Post.

Com o intuito de convergir o máximo de rankings, entre os quatro 
descritos acima, para a análise das organizações o mês escolhido foi 
janeiro de 2015, mas especificamente o Top Facebook Post Brasil, 
que compreende a taxa de engajamento e interação do público com a 
empresa, sendo o post da Coca-Cola em primeiro lugar, o do Guaraná 
Antarctica em segundo e do Mc Donald´s em terceiro. A primeira orga-
nização colocada no ranking Top Facebook Post foi analisada a partir 
dos critérios: convergência midiática, comunicação organizacional, 
engajamento e Relações Públicas. Esses critérios foram escolhidos 
devido à proximidade e relação com a teoria apresentada, por serem 
pertinentes à área de redes sociais on-line e Relações Públicas.

Além dos parâmetros selecionados acima, para analisar a mediação 
da organização com os consumidores por meio dos comentários escritos 
no post ranqueado e da interação gerada, foi feito um filtro a partir das 
categorias que o próprio Facebook fornece em relação aos comentários, 
sendo eles: principais comentários, mais relevantes e atividade recente. 
O escolhido para avaliação foi o “Mais relevante”, visto que este se 
refere aos comentários mais curtidos da página. A partir dessa categoria, 
foram selecionados os dez comentários mais curtidos.

A análise dos resultados foi feita de modo descritivo e analítico, 
destacando-se os principais aspectos sobre o tema no campo da co-
municação organizacional em rede, selecionados a partir de questões 
abordadas no referencial teórico, mais especificamente na relação entre 
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público e organização nas redes sociais voltados à mediação exercida 
pela empresa, ocorridos na semana do dia seis a treze de janeiro de 2015. 

3 Análise dos Resultados

Para Boyd e Ellison (2007 como citado em Santana, Melo-Solarte, 
Neris, Miranda, & Baranauskas, 2009), as redes sociais on-line (RSO) 
permitem a criação de perfis, considerados semipúblicos, dentro do 
sistema, no caso, do Facebook. Estes perfis são representações virtuais 
que oportunizam a conexão entre as pessoas e a formação de grupos ou 
de nós de interesse, no momento em que as pessoas solicitam ou aceitam 
pedidos de amizade de outras pessoas ligadas a essa rede. 

Lopes (2008) acredita que em um canal de relacionamento e intera-
ção, os perfis são criados e os vínculos não precisam ser pré-existentes 
do ambiente off-line, ou seja, é possível que estranhos façam parte da 
“rede de amigos”. Já para Recuero (2004), a rede social é composta 
por pessoas formadoras dos nós e as arestas que ligam estes nós são 
os laços que tais personas formam por meio de suas interações. Com 
o aumento significativo de indivíduos pertencentes ao Facebook, o 
mercado percebeu a potencialidade de se explorar novo nicho e de 
reter informações do nicho que já opera. Neste sentido, Lopes (2008) 
afirma que as organizações adentraram ao Facebook por motivações 
comerciais, com o objetivo de detectar comportamentos sociais, ten-
dências e razões de compra, ou seja, a fim de obter resultados sobre 
as conexões estabelecidas na rede e também sobre o perfil do público 
que a empresa almeja. 

Segundo Schimidt (2011), com a expansão das redes de relacionamen-
to on-line como Facebook, ocorreram, simultaneamente, mudanças na 



1079

interação e o surgimento de novas práticas sociais, o que possibilitaram 
a construção de um novo paradigma. Vergili (2014) afirma que a internet 
amplifica informações e encurta distância entre internautas e empresa. 
Além disso, ocasiona a troca de informações já que o usuário passa a 
ser um formador de opinião e de referências sobre o produto, serviço 
ou marca. Para estreitar relações é fundamental que as organizações 
compreendam a mudança de comportamento dos seus públicos no que 
se refere ao consumo de mídia e ao feedback das informações que estão 
dispostas a eles, o que caracteriza a passagem de um público passivo 
para um público ativo. Jenkins (2008) alerta as organizações quanto ao 
comportamento desse novo consumidor que passa de previsível para 
migratório, isolado para socialmente conectado, silencioso e invisível 
para barulhento e público.

O relacionamento das organizações nas redes sociais caracteriza-se 
por valorizar a participação, interação e engajamento dos públicos, e 
com base nesses itens, selecionou-se um exemplo de post do mês janeiro 
de 2015, escolhido a partir do ranking do Top Facebook Posts Brasil 
que identifica os posts empresariais mais curtidos em cada mês. Para 
o estudo, foram analisados os comentários do post a partir de seu uso 
em itens como: número de curtidas do post, número de comentários, 
pronunciamento da empresa e se há personalização do conteúdo. O 
critério de seleção dos comentários é estudar os 10 mais relevantes, ou 
seja, os mais curtidos na publicação na Fanpage.

4.1 Coca–Cola Brasil

A Coca-Cola foi criada em Atlanta, Estados Unidos, no ano de 
1886. Foi resultado de uma mistura à base de xarope, de cor caramelo, 
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com água com gás pelo farmacêutico John Pemberton, dando origem à 
Coca-Cola. Ao longo dos anos, foi formada a The Coca-Cola Company 
que propiciou a expansão das indústrias dentro dos Estados Unidos, e 
posteriormente, em 1920 a instalação das fábricas em outros países. Até 
que em 1942 chegou ao Brasil, mais especificadamente, em Pernambuco, 
com expansão rápida por todo o país. 

Neste trabalho, a Coca – Cola foi escolhida para ser estudada pelo 
fato de em janeiro de 2015 a marca ter sido a número um no ranking Top 
Facebook Posts realizado pelo site Socialbakers.com, em que avalia o 
grau de engajamento e a interação entre empresa e público. No caso, a 
postagem a ser avaliada é referente ao dia treze de janeiro de 2015 com 
o título “Toda latinha é a chance de achar alguém especial”.

Para compreensão da análise é fundamental que se explique bre-
vemente o contexto em que a empresa estava passando em janeiro de 
2015 e também que sejam detalhados os resultados fornecidos pelo site 
Socialbakers.com para que posteriormente haja argumentação com as 
teorias expostas e seja possível a investigação da mediação realizada 
pela Coca-Cola quanto à construção de relacionamentos por meio do 
Facebook. Segundo o site oficial da Coca-Cola Brasil em janeiro de 
2015 foi lançada a campanha “Bebendo uma Coca-Cola com” com o 
objetivo de conectar as pessoas à medida que momentos bons vividos 
são compartilhados com pessoas importantes e especiais. Esta campa-
nha originou-se de uma anterior que visava “descobrir sua Coca-Cola 
Zero” ocorrida em 2012, e que utilizou como estratégia de venda es-
tampar nomes nas latinhas de Coca Zero a fim de aumentar as vendas 
do produto e de fazer com que o consumidor Coca-Cola conhecesse o 
novo sabor Zero.
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Para a nova campanha foram escolhidos seiscentos nomes em dife-
rentes tipos de embalagem de Coca-Cola comum e zero, selecionados 
por meio de uma pesquisa com os nomes mais populares dos jovens 
do país. Desejando não deixar nenhum nome de fora, a empresa criou 
um espaço no site chamado bebendoumacocacola.cocacola.com.br para 
que as pessoas pudessem personalizar virtualmente as embalagens do 
produto, e em seguida compartilhassem com os amigos via Facebook 
e Twitter. A Coca-Cola está totalmente antenada com uma tendência 
de mercado que vem se destacando, sendo ela a de customização. Fica 
claro que a empresa possibilita na internet que cada pessoa customize 
a sua latinha e no meio offline possa escolher uma personalizada com 
o nome que lhe agrada. Como informa a empresa, a campanha estreou 
em janeiro, por ser verão, a estação ideal para compartilhar felicidade 
com os amigos e com a família por meio do lançamento do vídeo “Jú-
lia”. O vídeo mostra a personagem em um dia ao lado de seus amigos, 
mas que sente falta de Lucas, que não pode participar desse momento 
porque estava trabalhando. Júlia vai ao encontro de Lucas para beberem 
uma coca-cola juntos e leva Lucas para compartilhar a felicidade com 
seus amigos.  Como citado acima, o post número um do Top Facebook 
Posts foi o da Coca – Cola no dia 13 de janeiro de 2015, o qual possui 
como conteúdo a descrição “Toda latinha é uma chance de encontrar 
alguém especial: encontre os nomes dos seus amigos e divida histórias 
inesquecíveis bebendo uma Coca com toda a galera”, campanha criada 
a partir da campanha “Bebendo uma Coca-Cola”.
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Figura 1 . Top Facebook Posts: Coca- Cola. Social Marketing Report Brazil. (2015)

Segundo informações da pesquisa realizada pelo site, a interação do 
post foi medida através da quantificação das curtidas, dos comentários 
e dos compartilhamentos do post, totalizando o número de 774.384 mil 
participações do público. Outro item de interatividade que o Facebook 
possibilita é que em cada comentário da publicação as pessoas e a 
empresa podem tanto curtir quanto responder, concordar, discordar e/
ou esclarecer pontos importantes. A Coca-Cola utiliza esse item com 
os usuários de maneira personalizada, com o intuito de aproximação 
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com este usuário, de detalhamento e esclarecimento da informação e 
também para a manutenção da marca. 

Como são 26.723 mil comentários, para analisar a interação, o en-
gajamento e a reputação, foi necessário formar uma amostra qualitativa 
significativa. No caso da rede social, quando há muitos comentários, 
é possível separá-los em três categorias: principais comentários, mais 
relevantes ou atividade recente. O mais relevante se refere aos comentá-
rios mais curtidos na publicação na Fanpage, sendo assim a observação 
foi feita a partir deste prisma, e foi construído um quadro para auxiliar 
a análise dos dez primeiros comentários da categoria selecionada. 

Quadro 2.
Análise dos comentários selecionados:
1. Comentário

Assunto 

“E quem precisa ter nome nesse lixo, de coca-
cola, uma das maiores empresas responsáveis 
e financiadoras do genocídio pelos judeus na 
palestina? Beber coca-cola é o mesmo que beber 
o sangue de inocentes palestinos. Coca-cola seu 
vermelho é o sangue de milhares de pessoas que 
não abrem mão da sua dignidade!” 

Número de curtidas 
do comentário 33

Número de 
respostas do 
comentário

24

Respostas críticas a 
marca 10

Respostas a favor 
da marca 14
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A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, duas vezes. Primeiramente com a resposta: 
“Isso não é verdade, Lis. A Coca- Cola faz negócio 
em todos os lugares onde é autorizada a funcionar 
– e isso inclui os territórios palestinos e Israel. 
Nós acreditamos que a Coca-Cola é a marca mais 
inclusiva do mundo, não temos preferência e nem 
favorecemos qualquer país ou causa religiosa. 
Como todos de boa intenção, queremos ver a 
paz no Oriente Médio e em outros lugares.” E 
para finalizar a discussão: “Olá Lis, tudo certo? 
Gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o nosso 
atendimento aqui no canal. É só clicar aqui http://
CokeURL.com/FBINF”

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

A primeira resposta foi personalizada e isso pode 
ser notada pelo fato da Coca-Cola se direcionar 
a usuária da mídia pelo nome e também por 
responder a crítica. Já no segundo pode ser notada 
em outros posts, onde apenas há alteração no nome 
do cliente.

2. Comentário

Assunto “Poxa Coca-Cola que fiasco rss. Escolho um nome 
e a msg é de que não está na lista rss.”

Número de curtidas 
do comentário 59

Número de 
respostas do 
comentário

23

Respostas críticas a 
marca 2

Respostas a favor 
da marca 19

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “Roberto pode tentar novamente, 
o site passou por atualizações. J Acesse http://
CokeURL.com/bebendoumacocacom”. No entanto, 
outras pessoas fizeram perguntas nas respostas e a 
Coca-Cola não se pronunciou
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Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Uma resposta genérica, no entanto teve o nome do 
usuário na resposta.

3. Comentário
Assunto “ratos?”
Número de curtidas 
do comentário 32

Número de 
respostas do 
comentário

17

Respostas críticas a 
marca 3

Respostas a favor 
da marca 14

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “Ei Marcelo, esse caso já foi 
esclarecido pela justiça. Acesse http://CokeURL.
com/a288b e fique por dentro.” No entanto, 
houveram mais três perguntas com acusações e a 
empresa não se pronunciou.

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Uma resposta genérica, no entanto teve o nome do 
usuário na resposta.

4. Comentário

Assunto “Julia Peres Destefani” – marcação de um nome.

Número de curtidas 
do comentário 3

Número de 
respostas do 
comentário

4

Respostas críticas a 
marca 2

Respostas a favor 
da marca 2
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A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “Agora só falta vocês se encontrarem 
para ficar  #BebendoUmaCocaCom bastante gelo! 
Aproveitem o verão para se refrescar. 

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Não, a resposta parece ser automática para esse tipo 
de comentário.

5. Comentário

Assunto “Olha nome da minha prima Julia Barros que 
legal”

Número de curtidas 
do comentário 2

Número de 
respostas do 
comentário

5

Respostas críticas a 
marca 2

Respostas a favor 
da marca 3

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “É bacana quando lembramos de 
alguém especial, né? Melhor ainda é quando a gente 
pode ficar conversando e #BebendoUmaCocaCom 
ela, pessoalmente! Fica a dia, meninas! J 

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Não, a resposta parece ser automática para esse tipo 
de comentário.

6. Comentário
Assunto “não uso e nem faço apologia a drogas.”
Número de curtidas 
do comentário 94

Número de 
respostas do 
comentário

40

Respostas críticas a 
marca 15
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Respostas a favor 
da marca 25

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, duas vezes. Primeiramente a marca respondeu: 
“Porque você acha isso, Glauber? A Coca-
Cola pode fazer parte de uma dieta equilibrada 
e saudável, que conta com uma alimentação 
balanceada e prática regular de atividades físicas.” 
Após alguns dias com o intuito de encerrar a 
discussão, a empresa se pronunciou: “Oi, Glauber! 
Tudo bem? J Gostaríamos de ouvir sua opinião 
sobre o nosso atendimento no Facebook. Acessa lá? 
http://CokeURL.com/FBINF.”

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Uma resposta genérica, no entanto teve o nome do 
usuário na resposta.

7. Comentário
Assunto “Encontrar um rato quem sabe...”
Número de curtidas 
do comentário 82

Número de 
respostas do 
comentário

18

Respostas críticas a 
marca 7

Respostas a favor 
da marca 11

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. Oi, Priscilla. Esse caso já foi 
esclarecido pela Justiça. Acesse http://CokeURL.
com/a288b e fique por dentro.

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Uma resposta genérica, no entanto, utilizou o nome 
do usuário na resposta.

8. Comentário
Assunto “O veneno está dentro...”
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Número de curtidas 
do comentário 241

Número de 
respostas do 
comentário

65

Respostas críticas a 
marca 29

Respostas a favor 
da marca 36

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “Oi, Paulo. Porque você acha isso? 
Estamos aqui para tirar as suas dúvidas. A Coca-
Cola pode fazer parte de uma dieta equilibrada 
e saudável, que conta com uma alimentação 
balanceada e prática de atividades físicas.” Houve 
outras reclamações e críticas, mas a empresa não se 
pronunciou. 

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Uma resposta genérica, no entanto, utilizou o nome 
do usuário na resposta.

9. Comentário

Assunto “Não. Desculpe, gosto dos meus ossos bonitos e 
fortinhos como estão, obrigada.”

Número de curtidas 
do comentário 251

Número de 
respostas do 
comentário

55

Respostas críticas a 
marca 19

Respostas a favor 
da marca 34
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A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “Rafael, sua dúvida é muito 
pertinente. Esse é apenas um boato que ronda 
a Coca-Cola. Consumir bebidas gaseificadas 
(carbonatadas) não enfraquecem os ossos, nem 
causam osteoporose. Uma boa alimentação, 
ingestão adequada de cálcio, vitamina D e vitamina 
K, assim como a atividade física regular que inclua 
exercícios de sustentação de peso, desempenham 
um papel fundamental na determinação da saúde 
óssea.” Houve outras reclamações e críticas, mas a 
empresa não se pronunciou.

Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Sim, essa resposta foi personalizada para o Rafael. 

10. Comentário

Assunto 

“Ah!!! Gente, vcs podem ainda encontrar o rato 
também!!! Sabiam que o cara daquela história 
fica em frente ao mosteiro de São Bento no centro 
da cidade? É ele está lá para todo mundo ver e 
esclarecendo as pessoas debaixo de sol. Não que 
acidentes não ocorram, mesmo nas melhores 
fábricas do mundo, mas o terrível foi o descaso da 
coca-cola que tão poderosa no mundo e que não faz 
nada por um ser humano que adorava a marca. Não 
quero mais saber da marca.”

Número de curtidas 
do comentário 153

Número de 
respostas do 
comentário

36

Respostas críticas a 
marca 13

Respostas a favor 
da marca 22

A Coca – Cola se 
pronunciou?

Sim, uma vez. “Arlan, esse caso foi esclarecido pela 
Justiça. Acesse http://CokeURL.com/a288b e saiba 
mais sobre o assunto.
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Houve resposta 
personalizada por 
parte da Coca-
Cola?

Uma resposta genérica, no entanto, utilizou o nome 
do usuário na resposta.

Analisando os comentários selecionados, inicialmente pode-se 
perceber que de dez, apenas três comentários foram positivos à marca 
sendo eles relacionados ao interesse em inserir o nome no site para 
participar da Campanha #BebendoUmaCocaCom e os outros dois ao 
fato de mencionar a amiga e a prima com o nome Julia para ver o post 
da marca. Os demais sete comentários foram de caráter negativo, pois 
utilizaram temas referentes ao genocídio judeu aliado ao financiamento 
de guerra armada, a associação da bebida às drogas, veneno e produto 
prejudicial à saúde (por exemplo quando apontam a preocupação com 
os ossos), e por fim, o comentário mais citado, o caso do rato encontrado 
em uma garrafa pet de dois litros de Coca-Cola comum divulgado em 
setembro de 2013. 

Por ser o comentário mais citado, o caso do rato na garrafa de 
Coca-Cola se resume ao fato de um consumidor, Wilson Batista de 
Resende, entrar com um processo, no ano 2000, contra a indústria 
da Coca-Cola pelo fato de ter ingerido o líquido, segundo seu relato, 
contaminado com restos de rato. De acordo com o consumidor, após a 
ingestão do refrigerante percebeu ardência no sistema digestivo e pos-
teriormente obteve sequelas motoras e de fala. O caso ficou conhecido 
nacionalmente, pois no dia 12 de setembro de 2013 foi divulgado no 
canal de televisão em rede nacional Record, e em seguida a reportagem 
estava no canal do Youtube da emissora, o que possibilitou que muitas 
pessoas compartilhassem o vídeo na rede social, tornando-se um viral. 
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Como medida de gestão de crise, a Coca-Cola se posicionou, por meio 
de release, argumentando que em todos os anos de história da marca 
o maior respeito e compromisso com os consumidores é a qualidade 
de seus produtos. Em seguida, utilizou de um vídeo institucional es-
tratégico com o nome “Conheça a verdade sobre a Coca-Cola” em que 
imagens antigas e atuais fortalecem os 127 anos de história, mostrando 
momentos agradáveis e importantes com família, amigos, reforçando 
a qualidade da Coca-Cola no mundo inteiro e convidando as pessoas a 
visitar as fábricas da empresa. Em novembro do mesmo ano a justiça 
concluiu que o processo havia fortes indícios de fraudes após as perícias 
serem realizadas. 

No post e nos comentários observados, analisa-se que a Coca-Cola 
respondeu aos dez usando de mediação institucional estratégica e per-
sonalizada, com o intuito de esclarecer possíveis ruídos. Na maioria 
dos casos, chamou o usuário pelo nome e colocou os pontos que a 
organização acredita e preza. Em outros casos, com o intuito de ame-
nizar o conflito em um espaço tão público, aberto e visível, a empresa 
postou outro comentário sugerindo que o indivíduo mostre todos os seus 
pontos na pesquisa de opinião sobre o atendimento que está sendo rea-
lizado on-line, com o intuito de abafar a discussão e ficar mais centrada 
entre Coca-Cola e usuário. É possível notar que a empresa não curte 
nenhum tipo de comentário que os indivíduos postam, independente 
se o comentário é positivo, neutro ou negativo. Além disso, não possui 
resposta que se aproxima do seu público, apresenta um caráter mais 
sério e consequentemente mais distante do público. 

Outro ponto é que, por mais que a mediação tenha sido bem suce-
dida, a Coca-Cola carregará essa mancha em sua imagem, pois o caso 
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do rato na garrafa, apesar de esclarecido, ainda permanece disponível 
em rede e pode ser acessado por consulta simples do consumidor, que a 
qualquer momento pode “reativar” o caso. No entanto, a reputação pode 
ser avaliada como positiva visto que nas respostas dos comentários, a 
maioria dos usuários do Facebook foi a favor da Coca-Cola e em muitas 
vezes defendeu e tomou posicionamento favorável, sem a necessidade 
de mediação da organização que não precisou retornar a discussão, ou 
seja, a organização conseguiu mobilizar o engajamento do usuário.

O engajamento também pode ser visto com a campanha da Coca-Cola, 
pois, esta por meio de uma mediação estratégica, cria relacionamentos a 
partir do momento em que a pessoa tem o seu nome estampado na latinha 
do refrigerante e essa ação gera maior identificação com a marca. Neste 
cenário, as Relações Públicas se fazem presente, como um processo de 
relacionamentos (Grunig, Ferrari & França, 2009) que favorece as inte-
rações ao realizar um entendimento do público da organização e assim 
planejar ações mais assertivas, com análise de feedbacks negativos e 
esclarecimentos de maneira ética e transparente na mediação.

Considerações Finais

Segundo a teoria de França (2008), a organização deve se apropriar 
da comunicação organizacional para esclarecer informações sobre si 
mesma, e uma forma eficaz de agir é expor a missão, visão, valores, 
objetivos de mercado e área de atuação de modo público. No quesito 
comunicação organizacional a Coca- Cola Brasil deixa a desejar em sua 
Fanpage, pois não aborda missão, visão e valores para que os usuários 
entrem em contato com o que a marca acredita e quer proporcionar ao 
cliente a curto, a médio e a longo prazo. Assim, neste ponto, a Coca-Cola 
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Brasil poderia ter se apropriado deste local de maneira mais adequada, 
articulada e informativa.

Para verificar relacionamento e engajamento é necessário ir além 
do número de curtidas, reações e compartilhamentos da página, bus-
cando investigar se as organizações possuem espaço para diálogo com 
o usuário da rede e como estas reagem a essa troca com o consumidor. 
Assim, da Publicidade passa-se às Relações Públicas, quando a orga-
nização Coca-Cola por exemplo, vai além da comunicação por posts e 
pratica a mediação ao disponibilizar uma aba chamada “Avaliações”, 
a qual mede a satisfação dos clientes em relação à marca, mas também 
possibilita que os usuários publiquem na página, marquem a empresa 
em fotos pessoais e tenham o direito de comentar nas publicações da 
empresa. Para Torquato (1986) as organizações estão corretas em abrir 
um espaço para dialogar com o usuário, visto que é uma entidade coletiva 
e não está isolada no mercado. No entanto, a partir do momento que 
isso acontece, é preciso manter a interação com o seu público, ou seja, 
responder as postagens independentemente se o resultado é positivo ou 
negativo visto que a comunicação organizacional realiza a mediação 
com os públicos e identifica pontos fortes e fracos da organização. 
Deste modo, a organização Coca-Cola falha com a falta de interação na 
parte de avaliações, além de realizar pouco cruzamento de plataformas 
midiáticas com o intuito de entretenimento e participação, como teoriza 
Jenkins (2008), pois somente cita o link do site e transmite recortes de 
propagandas televisivas. 

Para que a imagem seja trabalhada é importante que a reputação da 
empresa seja positiva perante os públicos para que as pessoas continuem 
consumindo tanto o produto quanto o conteúdo gerado pela empresa. 
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Como aponta Santaella (2013), atualmente com a grande intersecção 
do mundo on-line e off-line, as pessoas possuem poder de influência 
mais rápida e impactante. Como visto nos comentários analisados, a 
Coca-Cola obteve alguns feedbacks negativos quanto aos problemas 
relacionados à contaminação na bebida devido a uma suposta presença 
de um rato, acusação de patrocínio do genocídio judeu e também de 
trazer malefícios a saúde, no entanto, em todas as respostas ao público, a 
organização se posicionou com transparência e respeito ao consumidor. 
No entanto, é possível que tais acontecimentos afetaram a reputação 
empresarial da Coca-Cola perante parcela do público.

Em Relações Públicas, outro ponto importante para que a reputa-
ção seja mantida, é que a organização realize esforços para que haja a 
construção do relacionamento com os públicos. Segundo o Socialbakers 
a Coca-Cola apresentou 4,43% de engajamento, e o site calcula o 
engajamento com a média do número de interações por post em um 
determinado dia, dividido pelo número total de fãs da página. Ela re-
flete o percentual de sua base de fãs que interage, em média, com o seu 
post. No entanto, o engajamento deve ser medido também a partir do 
enfoque comunicacional, da natureza das Relações Públicas praticadas, 
assim é preciso observar se o ambiente é aberto a sugestões, trocas de 
informação e de conversações, para que dessa forma os laços sociais 
sejam de fato reforçados como característica da mediação institucional. 

Além do engajamento, segundo França (2008) o relacionamento é 
construído e firmado por meio da confiança, da ética e da transparência. 
Outro argumento que reforça essa proposta a partir das Relações Públicas 
e Comunicação é o controle das relações, explicitado por Adler e Towne 
(2002), pois a Coca-Cola utiliza-se de relacionamento simétrico, visto 
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que o controle das postagens é partilhado e tanto a organização quanto 
o usuário podem interagir nas publicações. 

Desse modo, as Relações Públicas atua e desempenha uma função 
de mediação institucional no contexto do Facebook ao organizar e 
estruturar as expressões dos públicos com a organização, permitindo 
a conversação e a reivindicação de informações e esclarecimentos na 
FanPage da empresa.  

Assim, ser a número um no post mais comentado do mês de janeiro de 
2015 no Facebook Brasil já é uma grande conquista de posicionamento e 
reputação. No entanto, é a partir do canal de comunicação, da mediação 
realizada, alinhada ao posicionamento adotado, e do engajamento da 
organização com os públicos que os relacionamentos são formados e 
a reputação consolidada. 
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uma Análise de Empresas do Setor de Bebidas 
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1 Introdução e Contextualização do Campo

As comunidades de marcas, embora sejam um fenômeno anterior 
(Roberts, 2004), tornaram-se um tema de grande destaque nos estudos 
de marketing com o advento das mídias sociais, que permitiram a sua 
proliferação através dos ambientes virtuais. (Zaglia, 2013, p. 216). 
Para Kaplan e Haenlein (2010), estar nesses espaços, proporcionar 
formas de interação, entender as novas dinâmicas de relacionamento 
com o consumidor e motivar o engajamento do público em suas redes 
é caminho incontornável para a comunicação mercadológica na con-
temporaneidade.
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Brand communities provide opportunities for being in touch with 
highly devoted customers, for communicating effectively with other 
customers and obtaining valuable information from them, and for 
co-creating value from closely interacting with other customers. 
Perhaps the most important advantage for companies in supporting 
brand communities is increasing brand loyalty. (Laroche, Habibi 
& Richard, 2013, p. 77)

Assim, o estímulo a essas comunidades mostra-se central enquanto 
estratégia de mercado, mas também não deixa de ser um acontecimento 
socialmente significativo. “Comunidade é sempre o lugar onde podemos 
encontrar os semelhantes e com eles compartilhar valores e visões de 
mundo.” (Mocellim, 2011, p. 106). A disposição e a habilidade do públi-
co em participar e mesmo criá-las é pré-requisito para a sua existência. 
Muniz e O’Guinn (2001, p.412), fundamentados no campo da sociolo-
gia, definem comunidades de marcas como estruturas especializadas, 
não ligadas geograficamente e constituídas por conjuntos organizados 
de relacionamentos dos quais participam admiradores de uma marca, 
de seus produtos ou serviços. “Like others communities, it is marked 
by a shared consciousness, ritual and traditions, and a sense of moral 
responsibility.”

Em sua conceituação, que reconhece a anterior, McAlexander, 
Schouten e Koenig (2012, p. 38) propõem ampliar a teia de relaciona-
mentos possíveis.

A brand community from a customer-experiential perspective is a 
fabric of relationships in which the customer is situated. Crucial 
relationships include those between the customer and the brand, 
between the customer and the firm, between the customer and the 
product in use, and among fellow customers.
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Nas redes sociais, as comunidades de marca são constituídas basi-
camente de duas formas: por inciativa dos consumidores, que desen-
volvem e administram o ambiente, ou pelas empresas, dentro do seu 
planejamento de comunicação mercadológica. No primeiro caso as 
marcas perdem o controle sobre o conteúdo, mas os laços comunitários 
tendem a ser mais fortes (Seller & Laurindo, 2018, p. 193), uma vez 
que, em geral, se aproximam mais da lógica da cultura de fãs, con-
forme definida por Jenkins (2009). O monitoramento das atividades 
desses grupos oferece dados valiosos às empresas sobre seus clientes 
mais devotados.

Quando os espaços são criados e regidos pela marca com a pretensão 
de formar uma comunidade, há o desafio de envolver o público em uma 
dinâmica integradora, que gere identificação, desejo de participação e 
sensação de pertencimento. Neste trabalho - que faz parte de um projeto 
de pesquisa mais alargado sobre o relacionamento entre marcas de be-
bidas alcóolicas e seus consumidores nas páginas oficiais das empresas 
nas redes sociais da internet - nosso objetivo foi investigar a formação 
ou não de comunidades de marca - e de que forma - especificamente 
nas fanpages do Facebook.

Portanto, os ambientes da nossa investigação são domínios das mar-
cas estudadas “cujo objetivo é divulgar informações de maneira oficial 
e pública para pessoas que escolheram conectar-se [a eles]” (Seller & 
Laurindo, 2018, p. 193) e induzir a criação de uma comunidade em 
torno delas, porém moldada pelos seus profissionais de marketing, que 
desenvolvem estratégias em busca de engajamento. Jenkins, Green e 
Ford (2015, p.170) salientam que:
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Dentro dos círculos da área da propaganda, os tipos de participação 
desejados pelas empresas são discutidos com frequência em termos 
de “comunidades de marcas”. As empresas têm tido interesse na ideia 
de que as audiências que cortejam formem fortes vínculos sociais 
através da afinidade comum por uma marca, pois, assim esperam, 
essas relações afetivas significam aumento da lealdade do consu-
midor num momento em que os vínculos com as marcas são vistos 
como menos estáveis do que nas gerações anteriores.

A reação do público às propostas de comunicação, a sua interação 
com as marcas na plataforma e sua colaboração no processo de criação 
(ou não) de comunidades online são o foco da nossa análise.

2 Metodologia e as Marcas Estudadas

Para realizar a nossa pesquisa, definimos cinco marcas de renome no 
Brasil e em Portugal do setor de bebidas alcoólicas, embora de tamanho 
e características diferentes. Três são brasileiras: Cachaça 51, Catuaba 
Selvagem e Skol. As outras duas são portuguesas: Licor Beirão e Super 
Bock. Elas não apenas se destacam comercial e economicamente em 
seus países, mas adquirem relevância cultural ao firmarem laços afetivos 
com as sociedades em que estão inseridas.

A partir da adaptação do método netnográfico (Kozinets, 2004), 
nossos dados foram colhidos através do acompanhamento rigoro-
so e sistemático das páginas das marcas na rede social entre 1º de 
agosto de 2017 e 14 de fevereiro de 2018. O intervalo delimitado 
englobou épocas sazonais especialmente relevantes para os esfor-
ços de marketing do conjunto analisado: o verão europeu, o Natal, 
o Réveillon, o verão brasileiro e o Carnaval. Todas as interações 
ocorridas nas páginas no período estipulado foram observadas, os 
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textos lidos em sua integralidade (tanto posts como comentários) 
e os links inseridos - pela marca ou seguidores - foram visitados. 
Esse material foi capturado em tela e arquivado. No total, o corpus 
do trabalho foi composto por 406 posts.

Tabela 1.
Distribuição dos posts por marca3

Marcas
Cachaça 51 (https://www.facebook.com/51boaideia/) 95
Catuaba Selvagem (https://www.facebook.com/selvagemoficial/) 79
Licor Beirão (https://www.facebook.com/olicordeportugal/) 88
Skol (https://www.facebook.com/skol/) 17
Super Bock (https://www.facebook.com/SuperBock/) 127

Para investigar a questão da comunidade de marcas no ambiente 
das fanpages selecionadas adotamos os seguintes critérios: 1) A 
observação das três particularidades essenciais que descrevem o 
fenômeno de acordo com Muniz e O’Guinn (2001), conforme já 
citadas, ou seja, consciência comum, rituais e tradições e senso de 
responsabilidade moral; 2) Análise dos níveis e tipos de relaciona-
mentos estabelecidos.

Nas cinco páginas estudadas foram encontradas dinâmicas que as 
aproximam da caracterização de comunidades de marcas, havendo evi-
dências dos critérios definidos, porém com intensidades e frequências 
diferenciadas, bem como comportamentos de interação distintos.

3. No dia 14 de fevereiro de 2018, último dia de nossa análise, a fanpage da Cachaça 
51 tinha 1.205.754 seguidores, a da Catuaba Selvagem 367.320, a do Licor Beirão 
851.477, a da Skol 12.338.592 e da Super Bock 723.068.
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3 Laços Comunitários e Relações Afetivas

O primeiro fundamento consciência comum é para Muniz e O’Guinn 
(2001, p. 418) o elemento mais importante que identifica uma comu-
nidade. Ele está relacionado às conexões emocionais estabelecidas, às 
manifestações de sentimentos de pertencimento e orgulho. “People also 
join brand communities to fulfill their need to be identified with groups 
or symbols they wish to associate with, or that are desirable to them.” 
(Laroche, Habibi & Richard, 2013, p. 77).

Essa atitude aparece muito fortemente na fanpage do Licor Beirão, 
de forma destacada através do nacionalismo. A base de fãs dá sus-
tentação ao propósito da marca de ser reconhecida com uma legitima 
representante da cultura portuguesa. Frases como “é nacional, é nosso”, 
“orgulho de ser português”, “se é nosso, é de qualidade” são recorrentes 
nos comentários da página, mesmo nas postagens que não são ligadas 
diretamente ao tema. A presença constante de portugueses emigrados 
também é reveladora desse aspecto de pertencimento cultural. Participar 
da comunidade do Licor Beirão para esse grupo de consumidores é, 
de certa forma, estar mais perto de casa, um espaço de aconchego, de 
“matar as saudades”, palavra tão associada à alma portuguesa.

Outra abordagem de consciência comum expressada com regula-
ridade pelos seguidores da página é a auto identificação como consu-
midores de gosto refinado, apurado, que “sabem apreciar um produto 
de qualidade superior”. O licor, de acordo com essa perspectiva, é para 
ser degustado com moderação4, termo muito repetido nos comentários, 

4. Essa postura não foi unânime. Encontramos comentários em que pessoas diziam 
que iriam tomar uma garrafa inteira e “ficar muito loucas”, mas este enfoque foi 
de fato minoria. A maioria destacou o valor da apreciação moderada do produto.
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e “saboreado em sua sofisticação”. Desse modo, distanciam a si e a 
marca dos comportamentos indesejáveis ligados aos excessos da bebida 
alcoólica. No exemplo a seguir, um fã chama a atenção da empresa por 
entender que o anúncio está em desacordo com os valores partilhados 
pela comunidade.

Figura 1. Post “Complete a frase”. Facebook Licor Beirão, 19 de setembro de 2017

No caso da fanpage da Skol, a consciência comum se manifestou no 
orgulho diante do reposicionamento da marca5 e foi visível um movimento 
de adesão de um novo público, especialmente o feminino. No entanto, 
o ambiente na página caracterizou-se também pelo tensionamento com 
participantes, majoritariamente masculinos, que se sentiram excluídos 

5. O novo posicionamento foi apresentado paulatinamente após a repercussão 
intensa e negativa da campanha “Viva RedONdo” para o carnaval 2015. A 
marca foi acusada de promover o assédio e fomentar a misogenia na publicidade 
brasileira. A equipe de marketing da Skol definiu que era uma oportunidade de 
reformulação do seu posicionamento, ligando-o a causas inclusivas, à promoção 
da diversidade e ao combate ao preconceito. (Lins, 2017)
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e negligenciados com a mudança de postura da comunicação da cerve-
jaria e expressaram sua insatisfação. Os diálogos a seguir demonstram 
as duas situações. Os comentários foram dirigidos ao post “Brinde ao 
Respeito”, quando a marca se pronunciou no Facebook contra uma 
decisão judicial de setembro de 2017 que, na prática, liberou terapias de 
reversão sexual no Brasil, popularmente conhecidas como “cura gay”.

Figura 2. Post “Brinde ao Respeito”. Facebook Skol, 19 de setembro de 2017



1107

Merece destaque o fato de ambas as participações, mesmo que anta-
gônicas, ligarem a nova postura de comunicação da marca ao consumo 
do produto. Dependendo do ponto de vista, ela é motivo para beber 
mais ou para deixar de beber Skol. Na réplica à resposta da cerveja no 
segundo comentário fica evidente a mágoa e o sentimento de abandono, 
“a escolha não foi minha” ele disse, ou seja, quem mudou foi a marca 
e por isso “dispensa o abraço”, uma vez que não se sente mais repre-
sentado pelos valores da empresa e daquela comunidade.

O público da Catuaba Selvagem partilha uma visão de mundo “al-
to-astral”, bem- humorada, onde predominam a alegria, as brincadeiras 
e o clima de festa. No espaço nenhuma questão é levada muito a sério, 
nem mesmo o amor pela marca. Rir das situações é uma constante e 
uma espécie de refúgio ao clima beligerante das redes sociais brasileiras 
nos últimos anos. É um espaço também marcado pela tolerância, como 
explicitou uma fã:

Figura 3. Comentário em post. Facebook Catuaba Selvagem, 18 de dezembro de 2017.

Essa atmosfera é conduzida pela própria marca, que se representa 
no espaço como se fosse uma “estagiária da empresa”, o que lhe dá 
licença para um comportamento mais humano e “menos profissional” na 
rede social – mesmo que ele seja fruto de uma estratégia de marketing. 
Assim, ela desce de seu pedestal e se torna semelhante a uma amiga 
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dos seus seguidores, a “Catu” como se apresenta, com os mesmos di-
lemas que perpassam o universo jovem dos seus consumidores e com 
reações parecidas.

As suas respostas aos comentários são objeto de expectativa e diver-
são e, com isso, mostraram-se relevantes para a sensação de comunidade 
na página, gerando bastante engajamento. Por exemplo, a um internauta 
que escreveu “essa Catuaba é ruim demais”, a marca não respondeu 
que há opiniões diferentes, que é uma questão de gosto pessoal ou su-
geriu que ele experimentasse os outros sabores, como seria esperado. 
Ela simplesmente rebateu: “Grosso”. A resposta causou entusiasmo 
e gerou identificação. Assim uma avaliação negativa tornou-se piada 
para o público.

Outro ponto de consciência comum na fanpage da Catuaba Selvagem 
é uma apologia, explicitamente por parte dos seguidores, ao excesso, 
à embriaguez, a “ficar louco”, motivo de divertimento e desculpa para 
determinados comportamentos. Essa questão está ligada fortemente 
aos indícios de rituais e tradições encontrados, como veremos um 
pouco adiante.

O centro da página da Super Bock é a amizade, valor declarado 
da marca. Através de publicações que de forma sútil e bem-humorada 
- muitas vezes com duplo sentido - fazem referências a assuntos do 
momento e pertinentes ao seu público de interesse, ela se comporta 
como mediadora de relacionamentos. É como a amiga ou amigo “es-
pirituoso”, que propõe as “conversas de esplanada”. A cerveja se apre-
senta como parte dessas ocasiões prazerosas e assim seus consumidores 
são envolvidos na cultura da marca. É muito comum nas postagens o 
compartilhamento de fotos de grupos de amigos bebendo Super Bock, 
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muitas vezes sem qualquer legenda, pois “dispensa explicações”, como 
no exemplo a seguir.

Figura 4. Comentário em post da Super Bock. Facebook Super Bock, 11 de setembro 
de 2017

À princípio a imagem demonstraria mais ligação com o terceiro 
critério, senso de responsabilidade moral, uma vez que há endosso 
ao consumo do produto. No entanto, em nossa avaliação, ela é uma 
expressão de pertencimento àquela comunidade, à comunidade Super 
Bock. A fanpage tornou-se um local de “marcar” amigos para convidar 
para tomar uma cerveja e/ou para mostrar este momento. Nesse sentido, 
uma ocorrência interessante foi o caso da seguidora que identificou a 
amiga brasileira em vários posts do mês de janeiro “para matar a sau-
dade”, já que esta havia regressado do intercâmbio em Portugal. Assim 
evidencia-se a Super Bock como parte dessa amizade.

Nas postagens relacionadas a datas festivas, como o aniversário 
da marca ou as comemorações de final de ano, os laços do público 
com a cervejaria e a percepção de um sentimento comum foi expresso 
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de forma bastante contundente através de comentários que se repeti-
ram, como “parabéns nosso grande amor”, “obrigado por estar sempre 
conosco”, “amamos a Super Bock”, “festejamos com Super Bock”. 
Também houve demonstrações de intimidade, como “feliz Natal minha 
querida”, “meu aniversário é junto com o da Super Bock, não existem 
coincidências, eu amo a Super Bock”, “parabéns e obrigado por todos 
os momentos juntos”, além do compartilhamento de muitas fotografias 
com a marca, como um casal que exibiu a sua árvore de Natal montada 
só com Super Bock.

Figura 5. Exemplo6 do estilo dos posts da marca. Facebook Super Bock, 25 de agosto 
de 2017

Os posts natalinos também foram usados pelos seguidores para 
agradecer aos próprios “amigos de esplanada”, que fizeram o ano “ser 
melhor”. Enfim, momentos de grande confraternização. Outro ponto 

6. Esta publicação foi a que gerou mais engajamento do público durante a nossa 
análise e faz referência a série da HBO Game of Thrones
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que une fortemente os fãs da Super Bock é justamente a admiração, 
o entusiasmo e o orgulho em relação à sua publicidade. É visível que 
o público a considera inteligente, por isso se sente representado e de-
monstra prazer em interagir com as peças, mostrando suas próprias 
habilidades e conhecimentos.

A 51 estimula seus consumidores a adotarem o produto como “a sua 
cachaça” dentro do conceito expresso em seu tradicional slogan “uma 
boa ideia”. A publicação a seguir ilustra essa estratégia.

Figura 6. Post “Meu Universo, Minha Cachaça”. Facebook Cachaça 51, 27 de 
setembro de 2017

No entanto, apesar de ao longo da coleta de dados observarmos 
várias manifestações do tipo “só bebo 51”, “51 é a minha cachaça” ou 
“a tampa amarela que amo”, não houve quase nenhuma interação nes-
sas participações, sendo que na maioria das vezes as pessoas “falavam 
sozinhas”. À intenção da marca de associar mensagens inspiradoras à 
cachaça, como a da Figura 6, os seguidores muitas vezes responderam 
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com um certo deboche, a brincar com o sentido pretendido e transmi-
tindo a impressão de que, para eles, cachaça não é um assunto “tão 
sério” assim. Neste caso, relacionaram o termo universo à quantidade 
do produto, como refletem as frases: “Que maravilha um universo de 
cachaça só para mim”, “Neste fim de semana vou me entregar ao meu 
universo de cachaça”, “Seria meu sonho? Um universo de cachaça”.

A citação de um antigo ditado popular representa, de forma caricatu-
ral, a presença que encontramos na página de uma cultura “cachaceira”, 
que liga o consumo do produto de alto grau etílico a ser forte, viril e 
destemido. O comentário foi feito em um post que continha a receita 
da batida Leite de Onça.

Figura 7. Comentário em post da 51. Facebook Cachaça 51, 22 de setembro de 2017

As manifestações de rituais e tradições - o relato de histórias sobre 
e envolvendo a marca, o uso de jargões e a expressão de comportamen-
tos em comum - também foram percebidas nas fanpages, porém, como 
no indicador anterior, com potências diferentes.“Ritual and traditions 
represent vital social processes by which the meaning of the Commu-
nity is reproduced and transmitted within and beyond the Community.” 
(Muniz & O’Guinn, 2001, p. 421).

Na página da Cachaça 51 é usual que os posts sejam comentados 
apenas com “uma boa ideia”. O slogan é repetido como mantra. Talvez 
seja o elemento da marca que mais fortemente traduz sua ligação com 
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os seus consumidores, o reconhecimento de seus valores e o sentimento 
de proximidade. O bar, como local privilegiado de consumo do produto, 
foi em geral o centro das histórias contadas na fanpage. O local faz parte 
da cultura da Cachaça 51 e a marca estimula essa associação, chegando 
a produzir uma série de vídeos institucionais com o objetivo declarado 
de mostrar porque “o boteco é uma boa ideia”.

O primeiro deles foi publicado na fanpage em 26 de setembro de 
2017, sendo o segundo post mais comentado daquele mês. A peça 
narra em primeira pessoa a história do proprietário do Bar do Caetano, 
de Curitiba, no Paraná. Ele é um senhor de 71 anos que não consegue 
parar de trabalhar, mesmo já podendo se aposentar, porque o “boteco 
é a minha vida”. O personagem conta o dia a dia do estabelecimento, 
os “casos” dos clientes e fala sobre a alegria das rodas de amigos. No 
cenário, uma parede coberta de garrafas de Cachaça 51 e no texto a 
afirmação de que é a marca mais vendida ali, uma média de 500 litros 
por mês. O público reagiu com admiração, o relato mostrou-se inspirador 
e muitos expressaram o desejo de um futuro igual. Como resumiu uma 
internauta: “meu sonho de princesa”.

Mas foi de fato nos posts com a divulgação de receitas que o indi-
cador mais transpareceu, bem como a dinâmica comunitária de modo 
geral. Isso aconteceu independentemente do comportamento da marca, 
que se absteve de atuar como mediadora em sua própria página. Nos 
comentários, as pessoas não apenas combinaram de experimentar as 
receitas, de cozinharem juntos ou pediram para alguém, com talento 
para a culinária, prepará-las. Elas compartilharam suas experiências, 
trocaram dicas, disponibilizaram versões com outros ingredientes e até 
revelaram “segredos” de família capazes de tornar o resultado ainda 
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mais especial. Enfim, contaram histórias e deram informações das tra-
dições gastronômicas de várias partes do Brasil, tendo a cachaça (51) 
como elemento comum.

A dinâmica de interação nestas postagens foi principalmente entre 
pessoas que já se conheciam e que foram levadas ao espaço através das 
“marcações” de familiares, grupos de amigos ou companheiros. No 
entanto, o diálogo entre desconhecidos, conectados através da página, 
foi significativo, configurando o único tipo de publicação em que isso 
ocorreu com alguma intensidade na fanpage da Cachaça 51.

Em relação a Skol, rituais e tradições só foram percebidos através 
da apropriação e uso corrente pelo público do slogan “Desce Redon-
do”. A marca obteve sucesso em expandir sua interpretação para além 
do prazer fisiológico do consumo da bebida para representar também 
atitudes inclusivas e éticas, ou seja, os comportamentos “redondos”. 
Esses são opostos aos “quadrados”, caracterizados por demonstrações 
de preconceito ou que sejam abusivos. A metáfora do “quadrado” tam-
bém foi popularizada pela comunicação da Skol. Um fato interessante 
em relação a esse discurso é que as expressões foram adotadas tanto 
pelos apoiadores quanto pelos haters7 da marca. É possível perceber 
essa situação em um pequeno trecho de um diálogo nos comentários 
do post “O maior fã” que retrata uma ação da Skol para o Natal 20178.

7. A Skol mobiliza uma significativa quantidade de “odiadores” em suas comunicações 
nas redes sociais que se revezam no questionamento aos novos valores da marca e 
em falar mal da qualidade da cerveja, com abordagens, muitas vezes, agressivas.

8. Tratou-se do oferecimento de uma árvore de Natal formada por latas de Skol a 
um senhor que fez sucesso na internet por ter decorado um cômodo inteiro de 
sua residência com as mesmas. A história em detalhes foi publicada pela revista 
especializada AD e pode ser conferida no link http://adnews.com.br/internet/
dono-da-casa-decorada-com-latas-de-skol-ganha-surpresa-da-marca
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Figura 8. Comentário em post da Skol. Facebook Skol, 8 de dezembro de 2017

No caso da Super Bock, o fundamento se manifestou através dos 
relatos do consumo comunitário do produto, da tradição do happy hour, 
das noites de sexta-feira para celebrar a chegada do fim de semana, do 
acompanhamento dos jogos de futebol e dos encontros com os amigos 
nas esplanadas nas tardes de domingo. A cerveja preferida é parte desses 
pequenos rituais que permeiam os momentos de lazer. As mensagens 
da página muitas vezes ativaram em seus seguidores a lembrança de 
histórias - que eram compartilhadas e sempre envolviam a Super Bock, 
nem que fosse para agradecer a marca por despertar aquela recordação, 
- e pessoas, que eram adicionadas para participar da interação, reviver 
uma memória ou para combinar de beber mais uma cerveja.

Por sua vez, na página da Catuaba Selvagem há uma clara “cele-
bração” do exagero, da extravagância, da perda de limites sintetizada 
na imagem de consumir a bebida direto no bico da garrafa, que é parte 
dos rituais associados à marca. “Vamos ficar loucos como essa nova 
Catu” ou “Catu nem te conto o que você me fez fazer ontem à noite” são 
expressões comuns nos comentários. Histórias próprias e de terceiros 
envolvendo “bebedeiras” e “ressacas” são partilhadas sem muito pudor, 
narradas com graça e tornam-se motivo de interação entre o público. 
O retorno dos seguidores à mensagem de moderação divulgada pela 
marca no domingo de carnaval é emblemático dessa cultura.
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Figura 9. Post “Moderação”. Facebook Catuaba Selvagem, 8 de dezembro de 2017

Apesar de rotineiramente a marca publicar anúncios de orientação 
para o consumo responsável de álcool, ela estimula a forma desregrada, 
“selvagem” de beber a Catuaba. Por exemplo, na websérie Noite Sel-
vagem9, cujos episódios foram exibidos no Facebook, cenas de jovens 
com a garrafa na boca e liquido escorrendo para todos os lados foram 
frequentes. Nos comentários do último capítulo, em 25 de agosto, úni-
co captado na nossa coleta, alguns internautas chegaram a demonstrar 
incômodo com o desperdício da bebida. A prática foi adotada e refe-
rendada pelos consumidores que publicam suas próprias fotografias 
como parte da “tradição” daquela comunidade. Os exemplos a seguir 

9. Na série o apresentador convida jovens de gostos musicais diversos para 
experimentar “baladas” diferentes das que estão acostumados em Belo Horizonte, 
capital do estado de Minas Gerais, para dar oportunidade a outros estilos. O 
resultado é sempre muita diversão, dança, paquera, tudo regrado a grandes 
quantidades de Catuaba Selvagem. O último episódio de 2017 pode ser conferido 
no link https://www.youtube.com/watch?v=y91jIJ8ayWk
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foram inseridos nos comentários do post que comemorava o início do 
Carnaval. Eles agregam o ritual à forte ligação que a Catuaba Selva-
gem vem estabelecendo desde de 2015 com a principal festa popular 
do país, a ponto de se auto intitular a “bebida extraoficial do Carnaval 
brasileiro”. Em 2018, seus elementos foram até transformados em 
fantasia, reforçando o culto à marca, e a hashtag #carnavalselvagem 
foi amplamente difundida.

Figura 10. Comentários em post sobre o Carnaval. Facebook Catuaba Selvagem, 9 
de dezembro de 2017

Na página do Licor Beirão foi possível observar a valorização e o 
interesse do público com relação à história da marca e da sua comu-
nicação, profundamente ligada à cultura portuguesa. Seguidores con-
taram passagens anedóticas e recordaram de comerciais considerados 
memoráveis, despertando a curiosidade de outros. A relação de afeto 
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pode ser percebida no diálogo em sequência, que se transformou em 
oportunidade para que a marca disponibilizasse links para outros relatos.

Figura 11. Comentário em post do Licor Beirão. Facebook Licor Beirão, 2 de agosto 
de 2017

Mas a fanpage também é um espaço para os fãs mostrarem como 
o Licor Beirão faz parte de suas vidas, de sua família e de seu grupo 
mais íntimo de amigos.
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Figura 12. Comentário em post sobre a tradição de partilhar Licor Beirão
Fonte: Facebook Licor Beirão, 13 de setembro de 2017

Presença nos momentos de celebração, o Beirão é igualmente “com-
panheiro” do dia a dia, digestivo após as refeições, uma compensação 
ao fim de um longo expediente e mesmo um aconchego em noites 
solitárias. Durante a nossa análise, foi habitual o compartilhamento de 
casos pessoais, mesmo que apenas em pequenos fragmentos. A empresa 
estimula essa participação, às vezes de forma explícita como demonstra 
a publicação “Era uma vez...”. Assim os consumidores colaboram para 
a construção contínua da própria história da marca.

Figura 13. Comentário no post “Era uma vez…”. Facebook Licor Beirão, 22 e 23 
de setembro de 2017
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No entanto, nos comentários deste post em específico foram poucas 
as narrativas neste sentido, diferente de outros onde não havia o mesmo 
apelo. Isso demonstra que há situações em que o público interage sob 
uma lógica própria. Uma prova de que é possível aos profissionais de 
marketing coordenar o processo, mas não ter o controle absoluto do 
resultado. Por outro lado, as intervenções foram bastante favoráveis à 
marca. De modo geral foi manifestada concordância com a afirmação 
da mensagem, em grande parte transmitida através de uma das carac-
terísticas mais marcantes no espaço: o uso de rimas.

Figura 14. Comentários (2) no Post “Era uma vez...”. Facebook Licor Beirão, 22 e 
23 de setembro de 2017

Esse é um aspecto que singulariza a comunidade diante das outras 
marcas analisadas. É verdade que internautas publicaram alguns poemas 
na página da Super Bock, mas foram eventos esporádicos. No caso do 
Licor Beirão eram constantes. Não apenas com o uso de rimas, muitas 
vezes simples, combinando finais de palavras com “ão” com outras que 
também terminam em “ão”, por exemplo, mas versos mais sofisticados 
e mesmo poesias inteiras de exaltação ao produto/marca foram elabo-
rados. Os exemplos a seguir foram coletados em um único post, que 
“brincava” sobre resoluções de Ano Novo. Mas, reforçamos, refletem 
uma forma de expressão habitual na página.
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Figura 15. Comentários em post sobre o Ano Novo. Facebook Licor Beirão, 31 de 
dezembro de 2017

O último indicador, senso de responsabilidade moral “a sense of 
duty to the community as a whole, and to individual members” (Muniz 
& O’Guinnen, 2001, p. 424), foi tema de algumas postagens das mar-
cas, especialmente em relação ao consumo moderado de álcool, mas 
também - principalmente no caso da Skol – sobre combate aos precon-
ceitos. Houve porém, não de forma eloquente, algumas manifestações 
dos seguidores que também podem ser enquadradas neste parâmetro.

Retornando à fanpage do Licor Beirão, entre as estudadas, foi a 
única em que os participantes expressaram preocupação com a ingestão 
responsável do produto, independentemente da inciativa da marca. A 
palavra moderação foi uma das mais recorrentes no vocabulário dos fãs 
e não apenas para rimar com Beirão, mas também esteve presente em 
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diversos conselhos de como apreciar a bebida e nas exposições pessoais 
sobre como eram consumidores conscientes. Algumas vezes, como já 
citamos em exemplo, expuseram discordâncias em relação a peças que, 
na avaliação deles, estimulavam o beber em excesso.

Aliás, há na página uma atitude muito protetora em relação à marca 
por parte dos consumidores e estes, não raramente, “corrigem” as men-
sagens para torná-las ainda mais hiperbólicas do que a comunicação já 
propõe. “Nada supera ou é mais sublime do que o Licor Beirão” é um 
tom predominante nos comentários.

Uma outra situação de responsabilidade em relação aos demais 
membros teve características mais práticas. Existiu bastante colaboração 
entre os integrantes da página, em especial nos comentários dos anún-
cios ligados ao Natal, em relação à dificuldade de encontrar o Beirão 
D´Honra nas superfícies físicas de venda. A marca indicava a compra 
online, porém as pessoas se mobilizaram para ajudar os interessados a 
conseguir o produto em outros locais, muitas informações foram trocadas 
neste sentido. Alguns internautas chegaram a insistir com a empresa 
para enviar como prenda uma garrafa para uma moradora dos Açores, 
já que ela não conseguiu adquirir o licor.

Ações semelhantes entre os fãs da Super Bock e da Catuaba Selvagem 
também ocorreram em suas páginas. No caso da cerveja, mais ligadas 
aos eventos promocionais. Os fãs, por exemplo, ajudaram a corrigir 
informações imprecisas ou incorretas divulgadas pela marca, como 
as referências de estabelecimentos credenciados, inclusive indicando 
outra alternativa para quem ficou frustrado, além de recomendarem os 
melhores lugares, na opinião deles, para degustar o produto.
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Em relação à Catuaba Selvagem, nos meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro, a movimentação da fanpage girou em torno do lançamento 
da versão Piña Colada. Porém, a distribuição do produto foi bem mais 
lenta do que sua publicidade e a expectativa entre os fãs oscilou entre 
ansiedade e mau-humor por não encontrar a nova Selvagem no merca-
do. Então, na própria página, criou-se o hábito entre os seguidores de 
compartilhar informações sobre o ponto de venda em que conseguiram, 
enfim, a sua Piña Colada. Não raras vezes, elas vinham acompanhados 
de fotografias comprobatórias. O exemplo a seguir destaca um pouco 
dessa dinâmica.

Figura 16. Comentários na fanpage da marca. Facebook Catuaba Selvagem, 27 de 
janeiro de 2018

Nos comentários do mesmo post aparece outro assunto que une 
solidariamente o público da Catuaba Selvagem: o preço do produto. 
Ele foi uma preocupação constante durante todo o período de análise 
e em várias publicações os consumidores trocaram informações sobre 
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os valores nas mais diferentes regiões do país. Há uma inquietação em 
torno do que eles denominam de “gourmertização” da marca e do que 
isso pode impactar na formação do custo monetário do produto, nas 
palavras de um dos seguidores “de bebida de bêbado de boteco virou a 
bebida cool da juventude descolada”. O comentário a seguir, um tanto 
hostil, reflete em parte um movimento de “resistência” ao que alguns 
percebem como um distanciamento da bebida de suas raízes. Ele foi 
inserido em um post que disponibilizou uma receita de drink à base de 
Catuaba Selvagem.

Figura 17. Comentário em post de receita. Facebook Catuaba Selvagem, 25 de 
novembro de 2017

Já a Skol propõe organizar sua comunidade em torno de valores de 
responsabilidade moral sob a metáfora do “redondo”, que distingue 
discursos e comportamentos tolerantes e inclusivos. De fato, por inicia-
tiva da marca, os debates em sua fanpage giraram em torno de temas 
como homofobia, igualdade de gênero, racismo e de enfrentamento aos 
mais diversos tipos de preconceito. Houve diálogos longos, intensos e 
muitos embates.
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No entanto, a dinâmica da página assemelhou-se mais a um fórum 
de discussão do que a um processo de estabelecimento de laços comuni-
tários, mesmo que traços desse envolvimento tenham sido encontrados. 
Inferimos que isso aconteceu principalmente por dois motivos: 1) a 
baixa frequência e inconstância das publicações da marca no Facebook, 
o que atrapalha a retenção dos indivíduos na página; 2) A pungência 
das questões abordadas atraiu para o espaço pessoas mais conectadas 
com as bandeiras levantadas do que com a marca em si.

Além das publicações educativas da própria marca sobre respon-
sabilidade no consumo de álcool, na fanpage da Cachaça 51 podemos 
apontar como indício do indicador em consideração a colaboração 
entre os seguidores nos posts de receita. Quando, por exemplo, surgia 
alguma dúvida sobre o modo de preparo eram os próprios internautas 
que respondiam, muitos ofereciam dicas, se colocavam à disposição 
para “qualquer coisa”. A marca não participou desses diálogos.

Os testemunhos - presentes em todas as fanpages examinadas - em 
textos e imagens de pessoas confirmando que de fato consomem o 
produto daquela marca também demonstra responsabilidade com os 
demais, pois comprovam que estão avalizando um artigo que realmente 
conhecem e usam.

4 Processos de Interação e Conclusão

Em relação aos processos de interação nas cinco páginas, aspecto 
fundamental para a caracterização de uma comunidade de marca, ob-
servamos diferenças que singularizaram cada uma delas e resultaram 
em coletividades peculiares. Sobre a Cachaça 51 já apontamos que foi 
adotada uma postura de distanciamento e de não participação nos diá-
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logos com e entre os consumidores em sua fanpage. Em poucos posts 
a marca respondeu a alguns comentários - em torno de três por vez - e 
sempre de forma protocolar. Isso ocorreu mesmo nas mensagens nas 
quais explicitamente pede a participação do público, no estilo “conte 
para a gente a sua história”. Com isso, ela não contribuiu para fomentar 
o engajamento no espaço, tampouco o envolvimento entre os membros.

O gerenciamento do canal foi mais próximo à da comunicação mer-
cadológica tradicional, onde a empresa “fala”, mas não “conversa” com 
o seu consumidor, mesmo que tenha disponibilizado recursos para que 
este pudesse se expressar. Na página da 51 predominaram comentários 
soltos, como já dissemos “solitários”, sem qualquer interação. A exceção 
foram as publicações com receitas. Nelas por inciativa e mobilização 
dos seguidores há uma maior movimentação na página e é quando ela 
apresenta alguns traços de relações comunitárias. No entanto, avaliamos 
que são insuficientes para caracterizar uma comunidade de marca.

A fanpage da Skol, mesmo que também, a nosso ver, não possa 
ser definida exatamente como uma comunidade de marca, conforme 
os motivos já elencados, desenvolveu um processo de interação muito 
diferente em relação ao da Cachaça 51. Suas publicações, de forma 
geral, geraram muito engajamento. A marca participou ativamente, 
respondeu e interagiu em quase todos os comentários, inclusive com 
textos longos, gifs e selos de “comentário redondo”. Até profissionais 
de marketing da empresa chegaram a se apresentarem no espaço para 
defender a postura da Skol. Predominou a interação consumidor/consu-
midor/marca e foi o caso em que houve menos “marcação de amigos” 
nas postagens, prevalecendo um ambiente mais próximo a uma arena 
pública de debates sobre questões morais.
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Super Bock, Catuaba Selvagem e Licor Beirão administram páginas 
que mais facilmente, de acordo com a teoria apresentada, podem ser 
classificadas como comunidades de marca, especialmente, em nosso 
entender, as duas últimas. A dinâmica dos relacionamentos na fanpage 
da Super Bock se deu principalmente entre: 1) Consumidor/equipe de 
marketing, o que vai ao encontro do conceito de McAlexander Schouten 
e Koenig (2012) ao ampliarem a gama de atores em possível diálogo 
nesse tipo de comunidade. Os fãs da comunicação da Super Bock usu-
almente dirigiram seus elogios entusiasmados diretamente aos “criati-
vos”, que responderam como tais, mesmo usando o perfil da marca; 2) 
Consumidores/amigos/marca, para comentar sobre a mensagem em si, 
normalmente os seguidores “marcavam” pessoas conhecidas, interagindo 
assim com sua própria rede. A Super Bock muitas vezes entrava nestas 
“conversas” para a satisfação da dupla ou grupos de amigos e, de certa 
forma, ela se integrava à “turma”.

O diálogo entre consumidores, conectados através da fanpage, foi 
observado principalmente nos comentários dos posts direcionados aos 
nichos mais específicos do público. Um exemplo foi o anúncio “Beer-
coin”, o terceiro mais comentado de janeiro. Ao fazer um trocadilho com 
a criptomoeda Bitcoin, a marca conclamou seus seguidores a investir 
mais em amizades verdadeiras no novo ano. A mensagem motivou 
algumas participações que usaram linguagens próprias do mercado fi-
nanceiro, demonstrando intimidade com o setor e que foram respondidas 
por pessoas com perfis semelhantes, a despeito de terem predominado 
no espaço as duas formas citadas de interação mais comum entre os 
seguidores da Super Bock.
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Já na página da Catuaba Selvagem foi onde ocorreu o maior envolvi-
mento consumidor/consumidor/marca, tendo esta última como o centro 
temático, não apenas enquanto persona, mas também como produto. 
A Catuaba Selvagem foi sempre o assunto principal das conversas no 
espaço. Mesmo quando o post se referia a outro assunto os internautas 
estabeleciam a ligação com a marca. As interações entre os próprios fãs 
geraram muitos diálogos extensos, se considerarmos as características 
específicas de uma rede social. Houve comentários com mais de du-
zentas respostas. A “marcação” de amigos também foi prática habitual 
na fanpage, porém mesmo nesses casos foi comum que perfis fora do 
grupo restrito se integrassem no diálogo.

Por fim, na fanpage do Licor Beirão predominou a relação consu-
midor/marca. Em relação aos demais casos, com exceção da Skol, os 
seguidores da página “marcam” menos os amigos, dirigindo-se pre-
ferencialmente ao próprio licor, muitas vezes como um companheiro 
de jornada, com quem se tem intimidade e convivência. A adoração à 
marca é explícita. Apesar de encontrarmos exemplos em quase todas 
as publicações, são minoria os comentários com interação entre consu-
midores. O Licor Beirão responde – e de forma afetuosa – uma grande 
quantidade das participações.

A atenção da marca aos seguidores é motivo de satisfação. O público 
reconhece e valoriza a atitude. Na expressão de um internauta10:

10. O anúncio a que ele se refere é o filme publicitário “Abre” da campanha de Natal 
2017. Recupeado de https://www.youtube.com/watch?v=TO1CTq9J1O4
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Figura 18. Elógio à marca. Facebook Licor Beirão, 22 de novembro de 2017

As escolhas das marcas com relação aos modos como deveriam 
interagir em suas páginas foram essenciais na conformação dos am-
bientes criados, inclusive para torná-los únicos. A Catuaba Selvagem e 
o Licor Beirão, cada qual no seu estilo, foram as empresas que estabe-
leceram mais intimidade com seu público, referindo-se explicitamente 
aos seguidores como fãs e com demonstrações de afeto nas respostas. 
Mesmo com características tão diversas, foram as duas marcas que mais 
motivaram declarações de verdadeira veneração em suas fanpages, onde 
os elos emocionas se revelaram bastante fortes.

Contudo, embora com diferentes graus de intensidade e sucesso, o 
conceito de comunidade é claramente explorado pelas marcas estudadas 
nas suas fanpages. Mesmo porque a cultura de fãs cria, por si só, laços 
comunitários e de relações entre pares - eu me reconheço no discurso do 
outro. No caso das marcas, cujo fim é ampliar visibilidade, notoriedade e 
mercado através deste circuito íntimo de ligação que procura estabelecer 
com os consumidores, quanto mais se aproxima do discurso e da troca 
de afabilidades - e de reconhecimento - mais atrativa se torna e tende 
mesmo a transformar-se em objeto de culto. Nesse sentido podemos 
concluir que na era da web 2.0, o uso efetivo e, sobretudo, afetivo, das 
redes sociais tornou-se uma potente ferramenta de comunicação merca-
lológica e branding, como também um fenômeno de relevância social.
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Limits and Opacities of Advertising and Public 
Radio Propaganda

Sergio Ricardo Quiroga1

This paper examines the programming and the radial conceptions and 
realizations of advertising and propaganda that underlie the emissions 
of three public radio stations in the province of San Luis (Argentina). 
It seeks to problematize about the scope of the concept of advertising 
and propaganda in three different public media.

The research was carried out on the stations Radio Unvime 87.9, 
Radio Universidad in Villa Mercedes (San Luis, Argentina) - FM 97.9; 
FM Radio Universidad Villa Mercedes 97,9 both of Villa Mercedes, 
San Luis (Argentina) and Radio Municipalidad de la Punta 87.7 in La 
Punta (San Luis, Argentina).

The National University of Villa Mercedes designed and requested 
to the authorities by the community of Villa Mercedes was created in 
the year and currently develops its initial activities promoting careers 
of interest to students in the region within the framework of the new 
dynamics of Higher Education.
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The National University of San Luis is an institution of higher ed-
ucation, public, free and secular and develops academic, research and 
extension functions; offering the community comprehensive training, 
revaluing its history and heritage, and guaranteeing the validity of the 
principles of the University Reform of 1918.

The complex nucleus proposed by traditional advertising and insti-
tutional advertising (that referring to its own institutions that manage 
it) in the public media of state agencies is an issue that has not received 
the attention of academics.

The terms advertising and propaganda have been used interchange-
ably and are exchanged, but at a professional and academic level both 
terms express two different concepts. In the case of advertising, it is 
intended to influence the consumption behavior of a person through 
advertising campaigns or actions and in propaganda it is about people 
adhering to an ideology or belief.

Public state radios sometimes have no publicity in the strict sense, 
but they do have public announcements and messages that speak of 
themselves and of the organizations that created them. All of them are 
radios that depend on state public bodies, since both the University and 
the Municipality are organizations that have been created by the political 
system and that are different from each other. These media companies 
are not for profit, since their operation is ensured by the resources pro-
vided by the public organizations to which they belong, in one case the 
Municipality of La Punta, in another the National University of Villa 
Mercedes and in the third, two faculties of the National University of 
San Luis located in the city of Villa Mercedes.
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Government advertising is characterized as those advertising ser-
vices that the medium itself produces but which are not advertising 
in the strict sense, ads that do not have an economic estimate or an 
income for the media and that includes press releases, various official 
activities or governmental, among others present in the state radios of 
the province of San Luis.

The Rapporteur ship for Freedom of Expression of the Inter-Amer-
ican Commission for Human Rights (IACHR has defined two types 
of publicity. Among them, advertising “does not pay”, these include 
press releases, activity and government notices and legislative meetings, 
among others.

The structure of every advertisement is the promise of advertising, 
beauty, power, security, freedom and success and in this way transmits 
values   such as competitiveness, eroticism, consumerism, success and 
happiness. A traditional definition of advertising can be characterized 
as “a multiple communication technique that uses paid media to ob-
tain predetermined commercial objectives, through training, change 
or reinforcement of the attitude of the people subjected to its action” 
(Billorou, 1990, p. 3).

O’Guinn, Allen and Semenik, authors of the book “Publicidad” 
define advertising as follows: “advertising is a paid effort, transmitted 
by mass media in order to persuade” (O’Guinn, Allen & Semenik, 1998, 
p.7). Later the same authors O’Guinn, Allen, and Semenik (2003, p.19) 
described advertising “as a process of communication and as a way 
for companies to reach diverse audiences with persuasive information. 
about the brand”.
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The ultimate goal of advertising is to persuade the public to consume 
a product or service and its purpose is the sale of a product. On the one 
hand, advertising creates needs to subsequently sell the products that 
suppose the satisfaction of that need. The levels of complexity of the 
advertising industry described by O’Guinn, Allen and Semenik (1998) 
are advertisers (manufacturers and service companies, resellers and 
government and social organizations), advertising agencies, external 
services (companies of marketing research, information advisors and 
intermediaries, other communication organizations), media organiza-
tions (radio, television, print media, interactive media, support media, 
media conglomerates) and the target audience.

1. Institutional Advertising

Regarding state advertising, the Rapporteurship for Freedom of Ex-
pression of the Inter-American Commission for Human Rights (CIDH) 
has defined two types of publicity. In the first place, the institutional 
advertising “that is not invoiced and does not pay”, may include press 
releases and texts of laws or on meetings or legislative issues, among 
others. Second, “paid” advertising that includes ads paid in the press, 
radio or television, software and video material produced by or spon-
sored by the government (Organization of American States OAS, 2003).

Here, we understand official advertising as all advertising placed on 
the media by the State, including production and dissemination expenses. 
There are two main mechanisms that convert this legitimate power of 
the State to communicate, in a tool of political pressure and proselytism: 
on the one hand, the discretionary assignment and on the other, the dis-
semination of messages of electoral content, support or propaganda. It 
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is known that within these “sensitive and subtle” forms of censorship 
the pressures by means of the distribution of official advertising take 
first place. It basically consists of assigning or withdrawing advertising 
guidelines to benefit media and related journalists or to punish critics.

In this paper we seek to examine the issue of government advertis-
ing diffused in two public media that is not billed (is it publicity?) And 
therefore does not constitute a genuine economic income for the medi-
um, that which diffuses in public media, in its own means, a universe 
of notices, messages and announcements about the public organization 
itself or about its management. The service for the medium of this type 
of messages is to position or improve the image of the medium in front 
of the audience.

Institutional advertising is constituted conceptually by the set of 
communication actions carried out in the space of the medium itself 
and where advertising resources are used in which the audience clearly 
identifies that the media is talking about itself and whose objective is 
different to the sale of products and services. This institutional publicity 
would fulfill a double function: to socialize and educate the citizenship 
and, in addition, it makes visible and characterizes the existence of the 
own means of communication.

Also, this type of advertising can be used by companies or another 
type of organization in campaigns of social content that try to achieve 
awareness on certain issues such as drugs, education, domestic violence, 
piracy, child exploitation, good food, the benefits of sports, etc.

Cortez González (2008) points out that institutional advertising refers 
to the publicity that is made from public institutions and administrations, 
which include information campaigns where institutions and public 
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administration formulate public announcements such as tax payments, 
other types of publicity such as institutional campaigns against violence 
against women, etc. and that they have a socializing vocation and in 
third type of campaigns oriented to propaganda as the propagation of 
the achievements of the government with clear electoral intentions.

Cortez Gonzales emphasizes that:

Institutional advertising is one in which the AA.PP. (Advertising 
Agencies) act as advertisers, and whose product is aimed at being 
a service to society. This service to society cannot be understood 
as manifesting the achievements of an administration in a partisan 
way, nor as a mere propaganda instrument, 5 but it must be oriented 
towards the collective social benefit, over parties or opinions, to try 
to build, strengthen or create a series of values and ideas that will 
help us create better societies, and why not, perhaps happier (Cortez 
González, 2008, p. 5).

In the permanence and repetition in the media of advertising mes-
sages lies the great power of attraction, homogenization and persuasion 
that advertising has.

2. The Law № 26.522 of Audiovisual Communication Services

The Law № 26.522 of Audiovisual Communication Services that 
governed since 2009 in the Argentine democracy allowed NGOs, uni-
versities and municipal and provincial states to have and manage their 
media with the idea of increasing the plurality of voices and opinions. 
The public media constitute a central portion of a developed media 
system, together with private media, must have constitutional protection 
and must be guaranteed their financing so that they can exercise their 
central functions for the consolidation of democracy. Through them, 
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citizens can be informed and entertained. Often, in Argentina, public 
organizations have created their own means, not always with adequate 
financing and with the necessary resources that these means need to 
develop.

After the irruption of the military in Argentina in March 1976 and 
the breakdown of the Argentine democratic continuity, the Law N ° 
22.285 of the Military Dictatorship was enforced until 2009. The Law 
№ 26.522 of Audiovisual Communication Services was enacted and 
enacted on October 10, 2009. In this context, an Argentine state agency 
was created, such as the Federal Audiovisual Communication Services 
Authority (AFSCA) in charge of the application of the new Law on 
Audiovisual Communication Services. (Audiovisual Communication 
Services N° 26,522 [Ministry Of Justice And Human Rights, 2009]).

Later, a few months after the inauguration of President Mauricio 
Macri, a decree of necessity and urgency was issued on 267/2015, 
ordering the dissolution of the organization and its merger with the 
AFTIC into a new body called the National Communications Agency 
(ENACOM). . Although two precautionary measures were filed on 
January 11, the dissolution was temporarily annulled, for violating 
the current media law, although the precautionary measures were later 
revoked, creating a new body that was called the National Communi-
cations Agency (ENACOM).

The public and alternative media in Argentina characterized by Law 
No. 26,522 have the possibility and the challenge of offering citizens 
a different programming, alternative and different content aimed at 
particular audiences, the development of public debate and the service 
of institutional transparency. These media can (or should) generate 
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different agendas and opposed to private media and focus their atten-
tion on issues that generate attention and concerns of citizens from a 
different point of view.

Law No. 26,522 on Audiovisual Services establishes characteristics 
of advertising in Chap. VIII, Art. N ° 81:

The licensees or authorized of the services of audio-visual com-
munication will be able to emit publicity according to the fol-
lowing previsions:

a) Advertisements must be of national production when issued 
by the open broadcasting services or in the channels or 
signals characteristic of subscription services or inserted in 
national signals;

b) In the case of subscription television services, they may 
only insert advertisements in the signal corresponding to 
the self-generated channel;

c) In the case of the retransmission of the open TV signals, 
advertising may not be included except for those subscrip-
tion services located in the primary coverage area of   the 
open signal;

d) The signals transmitted by subscription services will only 
be able to dispose of the advertising bursts referred to in 
article 82 by direct contracting with each licensee and / or 
authorized party;

e) They will be broadcast with the same audio volume and must 
be separated from the rest of the programming;

f) Subliminal advertising understood by such that possesses 
aptitude to produce unconscious stimuli presented below the 
absolute sensory threshold will not be issued;

g) The stipulated for the use of the language and the protection 
of the minor will be fulfilled;
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h) Advertising aimed at girls and boys should not encourage 
the purchase of products exploiting their inexperience and 
credulity;

i) Advertisements will not import discrimination of race, eth-
nicity, gender, sexual orientation, ideological, socio-economic 
or nationality, among others; they will not diminish human 
dignity, they will not offend moral or religious convictions, 
they will not induce behaviors that are harmful to the en-
vironment or the physical and moral health of children and 
adolescents;

j) Advertising that stimulates the consumption of alcoholic 
beverages or tobacco or its manufacturers may only be car-
ried out in accordance with the legal restrictions that affect 
those products;

k) Programs dedicated exclusively to the promotion or sale 
of products may only be issued on the audiovisual com-
munication services signals expressly authorized for such 
purpose by the application authority and in accordance with 
the corresponding regulations;

l) Advertisements, advertisements and advertising messages 
promoting aesthetic treatments and / or activities related 
to professional practice in the health area, must have the 
authorization of the competent authority to be disseminated 
and be in accordance with the legal restrictions that affect 
those products or services;

m) The advertising of games of chance must have the prior 
authorization of the competent authority;

n) The implementation of a systematized control mechanism 
that facilitates the verification of its effective issuance;

o) Each television advertising batch shall be initiated and con-
cluded with the sign identifying the channel or signal, in 
order to distinguish it from the rest of the programming;
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p) The publication of advertising must respect the professional 
responsibilities;

q) Advertising programs for products, infomercials and others 
of a similar nature cannot be accounted for the purposes 
of complying with their own programming fees and must 
comply with the guidelines set by the application authority 
for their issuance.

The issuance of messages of public interest arranged by the 
Federal Audiovisual Communication Services Authority and the 
issuance of the distinctive sign, as well as the legal conditions 
of sale or portion required by the consumer’s defense law, shall 
not be counted as publicity.

In our initial observations, it has been established that the media do 
not comply with clause ñ of art. 82 which establishes that “each tele-
vision advertising round shall be initiated and concluded with the sign 
identifying the channel or signal, in order to distinguish it from the rest 
of the programming”. Therefore, as happened in the past, the media do 
not distinguish in their scheduled broadcasts the content of their pro-
grams in the strict sense, advertising and institutional announcements. 
In as much, the article 82 that establishes the times of emission of the 
publicity according to means:

Article 82. - Advertising broadcasting time. The time of issuance 
of advertising is subject to the following conditions:

a) Sound broadcasting: up to a maximum of fourteen (14) 
minutes per broadcast hour;

b) Open television: up to a maximum of twelve (12) minutes 
per broadcast hour;
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c) Television by subscription; Licensees may insert advertise-
ments in their own generation signal, up to a maximum of 
eight (8) minutes per hour.

Signal registration holders may insert up to a maximum of six (6) 
minutes per hour. Advertising can only be inserted in the signals that 
make up the basic subscription of subscription services. The holders 
of signals must agree with the holders of the services by subscription 
the consideration for said publicity;

d) n the audiovisual communication services by subscription, in 
the case of signals that reach the public by means of devices 
that require an additional payment not included in the basic 
service, advertising may not be inserted;

e) The application authority may determine the conditions for 
the insertion of advertising in the audiovisual artistic works 
of the plot unit; respecting the integrality of narratival unity;

f) The licensees and rights holders of the signals may accu-
mulate the maximum time limit set in blocks of up to four 
(4) hours per day of programming.

In audiovisual communication services, the maximum authorized 
time does not include the promotion of its own programming. These 
contents will not be computed within the percentages of own production 
required by this law.

The issuance of programs dedicated exclusively to teleshopping, 
promotion or advertising of products and services must be authorized 
by the application authority.
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The regulations will establish the conditions for the insertion of 
promotions, sponsorships and advertising within the programs2.

In the middle of the game and the tensions between publicity and 
propaganda in these public media, there are citizens and their rights 
to know government actions and the management of public resources 
originated in the taxes that citizens pay. The three public radios seek 
to differentiate themselves with little success from commercial radio 
stations in their programming and artisanal contents in general, not 
knowing well who their audiences are.

The university radio does not have advertisements while the municipal 
radio has it. The publicity of the Radio Municipalidad de la Punta 87.7 
is characterized by notices, messages and institutional announcements 
disseminated in the form of news and information and which are not 
subject to commercial invoicing in the media organization itself. Public 
radios, at least philosophically, have sought to differentiate themselves 
from commercial radios with a program and content according to their 
audiences.

3. Three Public Radios

The university radio does not have advertisements while the munic-
ipal radio does. The publicity of Radio Municipalidad de la Punta 87,7 
is characterized by notices, messages and institutional announcements 

2. In then note of articles 81 and 82 expresses the norm quoted that “the forecasts 
linked to the diffusion of publicity are linked to the need to guarantee the 
subsistence of the stations of open television of the interior of the country. In the 
same order of ideas, a tax is envisaged as a taxable event for advertising inserted 
in non-national signals and the impossibility of deducting, in accordance with 
the forecasts of income tax, investments in foreign advertising or non-national 
signals that could make Argentine advertisers”.
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disseminated in the form of news and municipal information and that 
are not subject to commercial invoicing in the media organization it-
self. The medium serves as “self-advertising” of municipal works and 
achievements.

In the university radios, there are large spaces for music. Approxi-
mately almost 80 percent in FM 87.9 Radio Unvime, and 60 percent in 
FM 97.9 radio of the National University of San Luis in Villa Mercedes.

As a general rule, public radios have sought to differentiate them-
selves from commercial radios with a programming and content according 
to their audiences. These media seek with great effort, their own identity 
and are managed by officials of the organizations that support them. 
Organizations such as the Municipality (governmental administrative 
body) or Universities (institutions whose traditional mission is teach-
ing, extension and research) that do not know exactly why they have a 
means of communication and what should be the purpose of owning it. 
What does a municipality want to communicate? Why do universities 
have to have their means of communication and what messages should 
be privileged in it?

The first radio station Radio Universidad in Villa Mercedes (San 
Luis) FM 97.9 was created in June 2015, the second Radio Municipality 
of La Punta (SL) - FM 97.9 on October 19, 2016. Both broadcasters 
are financed by public funds, in the first case by two faculties (FCJES) 
and (FICA) of the National University of San Luis in the city of Villa 
Mercedes and the second by a budget of the Municipality of La Punta 
(SL) - FM 97.9 .

What do these media know about their audiences?
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These media do not know exactly the characteristics of their audi-
ences. There are no studies of their own and research on their audiences 
and the setting of their programming and content, often limited, is based 
on a perception that the media has about it. Some of the characteristics 
that public media should have is to have a varied programming, breadth 
and diversity of opinions, and have content aimed at a heterogeneous 
audience. In the municipal radio should privilege a program oriented 
to the citizen and its urban problems, apart from giving an account of 
where the municipal administration invests the money of citizens’ taxes. 
Meanwhile, in the university radios, the dissemination of teaching, the 
activity of the research groups and the management bodies themselves, 
the tasks of extension and what and how science is built in the university 
should be privileged.

Radio Universidad affirms that its programming is directed to the 
university community in particular, with all the information of the Fac-
ulties of the National University of San Luis, located in Villa Mercedes 
(San Luis) Argentina and also conformed for a general audience with 
programs that deal with varied themes.

4. Political Context of the Province of San Luis

San Luis is an Argentine province located in the Region of Cuyo, 
which borders the province of La Rioja to the north, Córdoba to the 
east, La Pampa to the south, Mendoza to the west and San Juan to the 
northwest, and is governed hegemonically by the Justicialist Party, since 
the arrival of democracy in Argentina in December 1983. The province 
of San Luis has a little more than 450,000 inhabitants, the most important 
cities being the capital San Luis and Villa Mercedes. The Justicialist 
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Party led by the Rodríguez Saá brothers, Adolfo (former president of 
Argentina in 2002) and Alberto, have been repeatedly governors of the 
province of San Luis. That political group only lost two elections, the 
1985 legislative ones and the PASO (Open, Mandatory Internships) in 
August of 2017.

This administration that governs from December of 1983, a long 
period with almost three governors, has had in its step, certain limitations 
of the freedom of expression in the exercise of the journalism and dis-
cretion manifested in the distribution of the official guideline (publicity). 
There have also been attacks on San Luis journalists by different social 
actors, which have been reported by media and journalists such as the 
Forum of Argentine Journalism, Claudia San Martín in the newspaper 
La Nación (2004) and for the journalist Nino Romero (2016).

5. Media of the Province of San Luis

The media context of the province of San Luis, Argentina, is char-
acterized by the existence of more than a hundred media; most of them 
are located in the two most important cities of the province, such as 
the capital city San Luis and the city of Villa Mercedes. The greater 
amounts of means are of private characteristics, the majority does not 
have provincial reach. State media such as Canal 13 San Luis and News 
Agency San Luis Noticias (ANSL) have a greater geographical reach 
in the interior of the province. Even so, the exercise of journalism is 
still incipient, artisan and hard-working, on everyone in the private 
media, the majority directed by people with good intentions who lack 
the necessary training and preparation.
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The group of governmental media is made up among others by 
Channel 13 San Luis (provincial state television), the News Agency San 
Luis (ANSL) (digital media of the provincial state) and the Diario de la 
República, the only private graphic medium of provincial coverage) and 
also Planet Xillium - FM Lafinur FM 90.9 (http://www.planetxilium.
net/rlasp/index.asp) where Dr. Alberto Rodríguez Saá acted as journalist 
and driver since leaving the government of San Luis in the year 2011, 
until he took over again in December 2015.

On different occasions, the government of the province of San Luis 
and other social actors has tried to limit freedom of expression and the 
exercise of journalism, based on the aggression against journalists. These 
facts have been repudiated by the media, critical journalism and the San 
Luis community. It has also practiced some abuse and discretion in the 
distribution of the official guideline by the authorities to the various 
media outlets in the province.

Despite the increasingly prominent presence of journalists and 
communicators in the province of San Luis with university training, 
there are still few means that employ these professionals and even less, 
those who offer legal employment or fair compensation for services that 
they lend. In these conditions the journalistic and informative work is 
lent in many opportunities by unskilled workers or without university 
formation. A social dilemma is to think about how to train professionals 
in the university, if then they do not have employment opportunities 
or work in other areas such as secondary and university teaching. Also 
as a society, you should not miss the idea that better means and better 
journalism, greater and better democracy. The informative quality and 
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the possibility of the citizens to know the reality influences the demo-
cratic development of a society.

6. FM Radio University Villa Mercedes 97, 9

Since June 2015 Radio Universidad in Villa Mercedes (San Luis, 
Argentina) has its programming in FM 97.9. The contents are aimed at 
the university community in particular, with all the information of the 
Faculties that are located in the city of Villa Mercedes (SL), but that make 
up the National University of San Luis (Argentina) and also seeking to 
attract and attract a general audience, with programs of varied themes.

Radio Universidad at Villa Mercedes during 2014 incorporated new 
equipment that has allowed it to improve its transmission quality and its 
reach. Later, three new speakers / journalists, professionals in radio and 
television joined the staff. The station has a live program with broadcast 
from studios and exteriors from 07:00 to 20:00 from Monday to Friday. 
The music that the station broadcasts does not have much diversity, 
but places the emphasis on the pops rhythms, progressive rock, and 
alternative and international rock. Not all the spaces of the radio are 
covered with “programs” and at different times when the radio does 
not have organized programs, it only broadcasts music.

7. Radio Municipalidad de La Punta 87.7

The station has as slogan “a new air”, was inaugurated on October 
19, 2016 by the mayor of La Punta, Martin Olivero and is located in 
the commercial battery “A”, on Boulevard Tobar Garcia and East 30th 
Street. From that moment, seven people who would not have university 
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training but experience in media make up the station’s plant, and who 
also are not municipal employees.

At the time of the inauguration, Mayor Olivero expressed that “the 
microphone will be open for any type of opinion, provided it is done with 
respect”, and proposed that the medium should have a critical vision 
on all aspects of reality of the country, the province and the city of La 
Punta (El Punteño, 2016).

Olivero added that “journalism has to be critical if not propaganda, 
and what is happening lately in Argentina and in other parts of the world 
is that journalism has ceased to be ...” (El Punteño, 2016).

The promise of having varied music and entertaining programming 
by speakers and journalists promised some success to the new medium, 
which had a programming grid of the new municipal radio. The medi-
um sought the amplitude of opinions and varied programming was the 
editorial line sought from the moment of the inauguration. The music 
of the station is diverse and reflects varied and different rhythms. Not 
all radio spaces are covered with “programs” and the open spaces are 
supplemented with music and / or the news services of Radio Nacional 
(national public radio) when it produces some information space.

8. Univime Radio

Since its creation, it has two programs. They are “University Agen-
da” and “La Mañana de la Unvime con vos vos”. The first is devoted 
entirely to information and news related to university work, education, 
science and technology and the second is a magazine that deals with 
the main facts of reality, both at the local, national and international 
levels. An important portion of its programming is dedicated to music, 



1150

as can be seen in the table that the website of the National University 
of Mercedes (UNIVIME) publishes.

Figure 1. Web  of UNVIME with the table of contents. https://www.unvime.edu.ar/
radio-unvime-87-9/

9. Between Advertising andInstitutional Announcements.

Although the three public media managed by government organi-
zations (the case of FM Municipality of La Punta) and the other two 
by autarkic higher education organizations (the case of FM Radio 
University Villa Mercedes 97.9 and Radio Unvime 87.9 of the city of 
Villa Mercedes) are added to the radio universe in the province of San 
Luis and constitute an important contribution to the plurality of San 
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Luis society’s voices, to the construction of a possible and sustainable 
democracy, there is not yet a different programming of the commercial 
radios, although in some cases there are programs that promote the 
local culture.

These almost artisan radio stations, such as journalism in San Luis, 
could have new spaces, experiment with new aesthetics that attract public 
attention and serve to build bridges with citizens. They do not fight for 
the rating and the public body that protects them also finances them.

The institutional publicity of these media characterizes them, says 
“here we are”, we are this. There should be greater efforts by the agencies 
that administer them to define the objectives for which the medium was 
created, which is not clear. We have a radio and now: What do we do?

Although the plurality of voices and the diversity of opinions is 
essential for the development of democracy and a journalism inspired 
by republican values, the managerial limitation of the media, the scarce 
human, economic and technological resources, the lack of strategic plan-
ning between other factors, make these media half meet their social role.

Undoubtedly, alternative media are a sensible alternative for the 
construction and dissemination of quality information, programs that 
respond to cultural, social and political diversity, with content fully 
linked to regional identities, which can return the images and voices 
of citizens. This idea should be the north of the new public media that 
are in the middle of the road with remarkable hybridity.

The a priori media consider that their programming by virtue of the 
public organization that “organizes” them must be non-alternative and 
differentiated from private media, but “similar” to them. Moreover, they 
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find themselves in the most absolute hybridity between being a “public 
medium” and being a copy of a private mass media.

In many cases, the logic followed by these public media has many 
similarities to that of traditional commercial and private media. The 
distribution of the spaces and the organization of the programs of the 
stations are similar to that of the private broadcasters in terms of the 
distribution of the information services, the structure of the programs 
and the spaces of institutional advertising where the organization “sells”. 
It refer to the fact that in certain spaces the institutional advertising 
refers to the services or municipal announcements, the faculties of the 
National University of San Luis or the activity of the National University 
of Villa Mercedes (Unvime).

Broadcasters carry out programming of general interest and not 
focused on a particular audience, such as FM Universidad 97.9 of 
Villa Mercedes and Radio Unvime 97.9 in Villa Mercedes (San Luis). 
These media could have higher academic and scientific content and 
more information on university actions and transparency, and in the 
case of FM Radio Municipality of La Punta 87.7 with more informa-
tion about the city park of La Punta, the action and performance of the 
Municipality, his works, the transparency of his budget expenses and 
the neighborhood news.

It can be perceived that both the Faculties (FICA) and (FCJES) of 
Villa Mercedes (San Luis), belonging to the National University of 
San Luis, on which depends the FM radio Universidad 97.9 and the 
Municipality of La Punta that manages the municipal station FM 87.7, 
probably have not ranked the importance of having media that favors 
citizen dialogues. On the other hand, citizens do not perceive that these 
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media have managed to convey information of general interest about 
the events and development of their institutions.

The municipal state and university institutions could use these means 
more efficiently to provide information and news of the institutional 
events, raise the hierarchy of debate and public democratic discussion 
and seduce and also serve the public with quality radial proposals pre-
pared by professionals.

Having your own and public means can generate a better dialogue, 
a higher quality of information and a cultural breadth and diversity that 
favors the development of citizenship and contributes to expanding 
democracy.

With rare exceptions, these public media follow logic of private 
mass media in terms of advertising. The institutional notices referring 
to the activity of the organizations that have created them resemble the 
advertising messages.

In this sense, the challenge of generating media with trained man-
agers that await the profound changes that are happening in the media 
world and that recognize the spirit and sense of the public as a social 
and democratic value is pending. Public means that generate actions 
that promote a greater plurality of voices, greater hierarchy and quality 
of the proposals, cultural diversity and the incorporation of different 
contents that allow the construction of alternative agendas, channels 
for the promotion of culture, promotion of traits regional cultural and 
where users can participate more actively in the election and discussion 
of “issues” that interest them.
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Midiatização e Literacia Midiática: 
Aproximações Teóricas para Pensar a Gestão de 
Marcas no Ambiente Digital

Vitor Lopes Resende1

O presente texto é uma tentativa de investigar fenômenos importantes 
que tomam lugar em meio à comunicação, sobretudo em relação à pu-
blicitária. Nos últimos anos, em decorrência da aceleração da evolução 
tecnológica, muitas foram as transformações operadas no campo da 
comunicação, na cultura e na sociedade.

Buscamos compreender a relação que ocorre no âmbito do consumo, 
entendido aqui como fenômeno da cultura contemporânea em que a 
narrativa publicitária surge como ferramenta para a inserção das marcas 
em nosso cotidiano. Essas, por sua vez, ao simbolizarem produtos e 
serviços envolvidos no consumo dos cidadãos, acabam por constituir 
um retrato fiel da sociedade. Rocha (2006) entende que a publicidade 
ajuda a atribuir significados ao consumo perante a sociedade e acaba 
sendo um modo privilegiado para que esse seja expressado.
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 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
 Graduado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Newton Paiva.
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A relação entre consumo e publicidade é bastante íntima e há tempos 
vem sendo problematizada e atualizada por autores como Lipovetsky 
e Serroy (2015), Bauman (2008), García Canclini (2006 e 2016), Bau-
drillard (2004), Bourdieu (2009), dentre muitos outros. Ocorre que nos 
dias atuais, a publicidade tenta se entender em meio à proliferação de 
meios e dispositivos midiáticos em que os consumidores podem, eles 
mesmos, passarem à condição de produtores e exercer, ao mesmo tempo, 
seu papel voltado ao consumo. Essa problemática é típica de uma cul-
tura de convergência cognitiva, tecnológica e cultural. (Jenkins, 2009)

Dentro de todo esse contexto, as marcas nos parecem carregar um 
excelente potencial de estudo, pensadas em sua dimensão de expressivi-
dade do consumo. Perez (2004, p.10) define marca como “uma conexão 
simbólica entre uma organização, sua oferta e o mundo do consumo”. 
Para além das definições de marketing, a autora entende que marcas se 
expressam, se mostram de várias formas, buscando ampliar seus efeitos 
de sentido. Seus elementos de expressão são apresentados em mídias das 
mais diversas, almejando a penetração em nossos sentidos, promovendo 
uma aproximação através de sensações agradáveis e afetivas.

Os fenômenos comunicacionais contemporâneos causaram sig-
nificativos abalos no modo de gestão das marcas. Semprini (2006) já 
identificara que as marcas passavam, no início dos anos 2000, a serem 
compreendidas como organismos vivos e com diversos papéis na socie-
dade, para além do papel econômico e comercial. A forte presença dos 
consumidores nas redes sociais digitais trouxe implicações cambiantes 
para as marcas que, de um momento para o outro, precisaram compre-
ender como lidar com uma multidão de pessoas que exigiam delas mais 
do que posições comerciais, cobravam-lhe atitudes, posicionamentos 
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sociais e opiniões que eram, até então, faculdades muito mais próximas 
aos indivíduos do que às organizações.

No intuito de compreender essas alterações é que nosso referencial 
teórico se baseia nas teorias sobre literacia midiática e também da mi-
diatização. No caso da primeira, a utilização se faz essencial em virtude 
de, conforme aponta Borges (2014), o campo de estudos da literacia 
midiática busca discutir a relação dos usuários com os meios, propon-
do políticas capazes de assegurar maior conscientização sobre o papel 
dos meios de comunicação no dia a dia do cidadão, sobre o consumo 
midiático, tentando compreender as maneiras diferentes com as quais 
os usuários apreendem a usar as mídias e que os leva a se relacionar 
com o meio. 

Quando falamos em midiatização evocamos ideias que, como afirma 
Hjarvard (2014, p. 35), “apontam para uma série de aspectos centrais da 
interação entre os meios de comunicação e a sociedade”. Desse modo, 
essa teoria nos oferece bases sólidas para a compreensão das alterações 
diversas que se percebem na comunicação, tendo em vista a cultura e 
a sociedade como partes protagonistas, também, do desenvolvimento 
do processo comunicacional. 

Entendemos que os dois conceitos, trabalhados em conjunto, podem 
trazer grande contribuição para o estudo das relações que tomam lugar 
no consumo midiático. Esta concepção ajuda a entender a relação da 
comunicação com a cultura e com a sociedade, aproximação fundamental 
para compreensão dos processos comunicacionais. Castells (2017, p. 
101) corrobora com esta visão ao dizer que na comunicação “o signi-
ficado só pode ser compreendido no contexto das relações sociais em 
que a informação e a comunicação são processadas”.
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1 As Mudanças Trazidas pelo Digital para a Publicidade e para a 

Gestão de Marcas

A atividade publicitária tem passado por momentos de transforma-
ções ainda não totalmente compreendidas. Em verdade, talvez possa-
mos afirmar que essas modificações são muito pouco compreendidas 
e atingem o modo de fazer, a recepção e o consumo das mensagens 
publicitárias, o próprio aspecto econômico envolvido e a dinâmica da 
atividade. Este argumento é identificado também por Casaqui (2011, 
p. 133), ao propor uma reflexão que:

busca contemplar fenômenos que tensionam os limites da publici-
dade, mantendo o sentido da comunicação persuasiva vinculada ao 
consumo, porém com modos complexos de configuração discursiva 
e de interlocução com os sujeitos identificados como consumidores.

Estas transformações fazem com que, cada vez mais, termos di-
ferentes sejam entendidos como sinônimos. É comum notarmos nos 
diversos trabalhos de conclusão de curso pelas mais variadas faculdades 
de comunicação no Brasil, uma certa predileção dos estudantes por tra-
tarem o termo “marketing digital” para definir uma série de fenômenos 
quando, na realidade e de modo frequente, estão se referindo a processos 
de comunicação digital. Nesse contexto, igualmente, é interessante per-
ceber o quanto a palavra “conteúdo” tem sido utilizada para, em grande 
medida, substituir definições e conceitos que parecem não mais atender 
aos pressupostos paradigmáticos que orientam sua constituição, como 
anúncio, campanha publicitária, dentre outros.
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Em virtude dessa realidade cambiante e repleta de possibilidades, a 
interação existente entre marcas, consumidores e sociedade passa a se 
revestir de outros significados. A importância dessa relação é apreendida 
por Perez (2004, p.47) ao estabelecer que “uma marca existe em um 
espaço psicológico, na mente das pessoas, dos consumidores. Consiste 
em uma entidade perceptual, com um conteúdo psíquico previamente 
definido, mas que é absolutamente dinâmico, orgânico e flexível”. A 
autora ainda afirma que a publicidade é o meio que nos permite acessar 
a mente do consumidor e criar nela a bagagem perceptual de imagens, 
sensações e símbolos que constroem uma espécie de entidade percep-
tual, ou seja, a marca

Semprini (2006) também aponta para essa mesma mirada. Para o 
autor, a marca funciona como um princípio abstrato capaz de gerir o 
sentido, algo completamente observável na esfera do consumo, mas 
que também se torna inerente ao conjunto dos discursos sociais que se 
encontram no espaço público.

Desse modo, entender a relação entre marcas e consumidores, bem 
como entre aquelas e a sociedade, mostra-se uma preocupação muito 
maior do que o âmbito mercadológico e comercial. De fato, nos inte-
ressa compreender o sistema publicitário como parte de uma lógica 
midiatizadora, atuando na promoção e na institucionalização simbólica 
das marcas, aplicadas na vida material e cultural cotidiana.

Utilizando dessa premissa como ponto de largada, nos será possível 
pensar sobre a mediação cultural e identitária residente nos processos 
de consumo, pensando as marcas como mídias capazes de atuar na 
criação de vínculos de sentidos com seus consumidores. Nesse ponto, 
torna-se bem-vinda a ideia de gradientes interacionais de Braga (2012), 
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dado que pode nos ajudar a compreender os diversos graus de interação 
existentes entre marcas e consumidores.

Por outro lado, pensamos também em como as competências mi-
diáticas dos receptores influenciam nesse processo. Ao tratar dessa 
temática estamos falando em alfabetização no sentido das mídias. De-
bater o conceito de literacia midiática e pensar sobre suas mais variadas 
formas parece ser um diálogo necessário e urgente, como deixa claro 
Carlos Scolari:

A vasta difusão da tecnologia digital e as novas práticas sociais que 
giram em seu entorno provocaram a emergência de novos conceitos 
no discurso acadêmico e profissional sobre a alfabetização midiática. 
Nas duas últimas décadas a galáxia semântica da «alfabetização» 
cresceu, expandindo da “alfabetização digital” para «alfabetiza-
ção mediática» ou «alfabetização multimídia». Embora cada novo 
conceito tenha suas próprias especificidades, todos lidam com uma 
nova variedade de conteúdo interativo, competências no âmbito da 
produção e práticas socio-tecnológicas que surgiram da emergência 
da rede das redes. A maioria dos conceitos se centram em como fazer 
as coisas na escola com as (novas) mídias. (SCOLARI, 2018, p.14) 2

O caminho para estudar e problematizar as competências midiáticas 
já havia sido apontado por muitos autores. Buckingham (2018) atenta 
para o fato de que a alfabetização midiática não pode ser considerada 
uma nova ideia, já que há experiências de investigações e projetos 

2. Tradução livre do autor para: La vasta difusión de tecnología digital y las nuevas prácticas 
sociales que giran a su alrededor han provocado la emergencia de conceptos nuevos en el 
habla académica y profesional sobre el alfabetismo mediático. En las dos últimas décadas 
la galaxia semántica del «alfabetismo» ha crecido, expandiéndose del «alfabetismo 
digital» al «alfabetismo mediático» o «alfabetismo multimedia». Aunque cada nuevo 
concepto tenga sus propias especificidades, todas tratan con un nuevo surtido de contenido 
interactivo, competencias en la producción, y prácticas sociotecnológicas que han surgido 
de la emergencia de la red de redes. La mayoría de los conceptos se centran en cómo 
hacer las cosas en la escuela con los (nuevos) medios.
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educativos no campo da alfabetização televisiva que datam dos anos 
1970. No entanto, como afirmamos nesse projeto, o momento atual traz 
inquietações que demonstram a necessidade de ampliar o debate. O fe-
nômeno das notícias falsas (fake news) que vem tendo impacto decisivo 
nos processos eleitorais mundo afora parece nos alertar para tal fato.

Livingstone (2004) já havia indicado a necessidade de se expandir a 
intervenção da alfabetização midiática. A autora sugeria, por exemplo, 
que se analisasse a forma como a internet atua na mediação da repre-
sentação do conhecimento, na formação do entretenimento e também 
na conduta da comunicação. A questão que se coloca, nos dias atuais, 
vai nos levar a perguntar o que também com tem aprendido este novo 
usuário, o que fazem com as mídias digitais e como eles assim apren-
deram? (SCOLARI, 2018)

2 As pesquisas em midiatização, literacia midiática e consumo

A sociedade de consumo é alvo recorrente de pesquisas das mais 
diversas áreas. Isto porque desde a Revolução Industrial em diante o 
consumo foi adquirindo papel central na construção das sociedades, cul-
minando nos dias atuais em que vivemos, segundo alguns autores, uma 
era pautada nas práticas de consumo (BAUMAN, 2008; FEATHERS-
TONE, 1995; JAMESON, 1996; LIPOVETSKY e SERROY, 2015).

Efetivamente, é possível compreender os fenômenos ligados ao 
consumo por uma série de prismas diversos, muitos deles já investi-
gados à exaustão. No entanto, um caminho teórico que nos chama a 
atenção e que, de certa forma, tem sido ainda pouco explorado, é o 
entendimento que aqui propomos, ligando a midiatização do consumo 
às competências midiáticas. Sobretudo no cenário brasileiro de estudos 
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sobre midiatização, ainda é tímida a produção de pesquisas que com-
preendam o sistema publicitário como uma instituição midiatizada. 
Embora já tenhamos correntes de pesquisadores se debruçando sobre o 
tema da midiatização na comunicação, Trindade e Perez (2016, p.389) 
identificam que “nenhum deles estuda o consumo midiatizado”, do modo 
como os autores acabam por propor, na obra supracitada. Embora seja 
possível, em uma busca ao banco de teses da Capes, encontrar algumas 
teses e dissertações que tratam do tema da midiatização na religião, no 
jornalismo, na política, dentre outros assuntos, o mesmo número de 
ocorrências não se apresenta quando refinamos a busca no sentido de 
teses que compreendam a publicidade e o consumo, em conjunto com 
a teoria da midiatização.

Igualmente, ao buscarmos teses no catálogo da Capes que tragam 
em seu título o termo “literacia midiática”, embora sejam apresentados 
296 resultados em teses de doutorado, não há em nenhuma delas o ter-
mo no título, indicando que nenhum dos trabalhos dão protagonismo 
ao conceito. O termo “alfabetização midiática” também não retorna 
resultados positivos. Apenas o termo “competências midiáticas” nos 
traz algumas menções, no entanto, as que possuem o termo no título 
(2) são da área da educação e focam em aspectos diferentes dos deste 
trabalho. Diante disso também não encontramos correlações entre li-
teracia midiática e midiatização.

Apesar dos poucos estudos relativos ao tema aqui abordado, ou 
melhor, à correlação estabelecida entre os assuntos, acreditamos que 
as teorias da midiatização e da literacia midiática podem apontar cami-
nhos interessantes para o entendimento das relações comunicacionais 
contemporâneas.
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Fenômenos contemporâneos que, de uma forma ou outra, permeiam 
o universo publicitário como os influenciadores digitais, as estratégias 
de branded content, as práticas de storytelling (incluindo aqui as trans-
midiáticas), técnicas de inbound marketing, a utilização de algoritmos e 
inteligência artificial, dentre outros, também nos reforçam a pertinência 
em se pensar as relações de consumo partindo das teorias de midiati-
zação e dos estudos sobre literacia midiática. Isto porque todas essas 
estratégias remodelam a comunicação, em alguma medida, equilibrando 
os papéis de consumidores e produtores.

3 Midiatização e literacia midiática na relação de consumo

Muitos autores se debruçam sobre teorias das mais diversas no in-
tuito de marcar a era em que nos encontramos e buscar definições para 
o atual momento. Sobretudo em se tratando de comportamentos sociais, 
o momento atual é bastante peculiar e instiga reflexões aguçadas por 
parte de investigadores de várias comunidades científicas mundo afora.

As novas tecnologias incrementam muito os processos comunica-
cionais e acabam, invariavelmente, afetando toda a sorte de atividades 
ligadas à comunicação, do jornalismo à telenovela, da publicidade à 
assessoria de imprensa, da produção de conteúdos às medições de au-
diência. Vivemos um tempo de convergência – tecnológica, cultural e 
de muitas outras formas -, trabalhada e traduzida por meio do conceito 
de “cultura da convergência” (JENKINS, 2009). Adotar tal termino-
logia como referência pragmática da cena midiática implica uma série 
de questionamentos. Primeiramente, precisamos entender que tipo de 
convergência é essa à qual estamos nos referindo, em que medida ela 
se dá e as reflexões que impõe à interface entre produção e consumo. 
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A constante evolução tecnológica fez emergir uma sociedade em 
que a instantaneidade e a oferta volumosa de informação trazem novos 
parâmetros para o entendimento de nosso atual estágio. Em um mundo 
em que a velocidade acaba por imperar, a informação é considera-
da patrimônio em uma corrida incessante pela apreensão de dados. 
(JENKINS, 2009).

Manuel Castells analisa a potencialidade das redes que se formam 
dizendo que:

(...) a introdução da informação e das tecnologias de comunicação 
baseadas no computador, e particularmente a Internet, permite às 
redes exercer sua flexibilidade e adaptabilidade, e afirmar assim sua 
natureza revolucionária. Ao mesmo tempo, essas tecnologias permi-
tem a coordenação de tarefas e a administração da complexidade. 
Isso resulta numa combinação sem precedentes de flexibilidade e 
desempenho de tarefa, de tomada de decisão coordenada e execução 
descentralizada, de expressão individualizada e comunicação global, 
horizontal, que fornece uma forma organizacional superior para a 
ação humana. (CASTELLS, 2003, p. 8)

Nessa perspectiva a convergência atinge planos culturais e também 
relativos aos sentidos, algo bastante concernente à lógica cultural do 
sistema capitalista, tal qual entendida por Jameson (1996). A mescla 
e a fusão entre formatos, formas, linguagens e gêneros midiáticos são 
algumas das derivações da convergência passíveis de problematização 
e investigação por parte dos pesquisadores das mais diversas áreas.

O processo midiático, considerado enquanto fenômeno histórico e 
social da sociedade contemporânea problematiza a questão das interações 
comunicacionais que acabam por caracterizá-lo. A interação comuni-
cacional não diz respeito apenas aos objetos midiáticos e à sociedade, 
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mas também sobre aquelas que são internas ao processo comunicacional 
e a tarefa dos pesquisadores em comunicação, então, passa a ser a de 
extrair o objeto comunicacional dos demais objetos de conhecimento 
social e humano (BRAGA, 2001).

A ideia de convergência, embora pareça dotada de um determi-
nismo (e até um certo otimismo) tecnológico, nos lança a um terreno 
ainda mais fértil e interessante. As conexões tecidas a partir da ideia 
da convergência cultural e cognitiva pode servir para embasar e nos 
atentarmos a outras teorias. Entendemos que as ideias de midiatização 
e sobre a literacia midiática podem ser especialmente compreendidas 
a partir desse aporte teórico.

O conceito de midiatização vem ganhando espaço na comunicação 
por ser capaz de relacionar, de maneira íntima, a crescente presença 
midiática na sociedade com as transformações sociais. É uma teoria 
capaz de analisar, de modo crítico, “a inter-relação entre mudanças na 
mídia e comunicações por um lado, e mudanças na cultura e sociedade, 
por outro” (COULDRY; HEPP, 2013, p. 197).

É importante ressaltar que esta não é a única forma de se conceber 
a midiatização. Nesse sentido, Grohmann e Mauro (2015, p.247) con-
cordam ao afirmar que:

Alguns pesquisadores a entendem como um processo longo que 
tem acompanhado toda a história da humanidade; enquanto outros 
usam o Termo para descrever o crescimento da relevância social e 
cultural da mídia desde a emergência da mídia de massa, como a 
imprensa, o rádio, o cinema e a televisão.
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Couldry e Hepp (2013) identificam, prioritariamente, duas correntes 
sedimentadas de estudos sobre a midiatização que são a institucionalista 
e a social-construtivista. A vertente institucionalista parte, sobretudo, 
das pesquisas em comunicação política e jornalismo e entende a mídia 
como uma instituição mais ou menos independente, com lógica própria. 
Desse modo, esta corrente percebe o processo de midiatização como 
uma adaptação de campos sociais diferentes às regras midiáticas insti-
tucionalizadas. Já a aproximação social-construtivista aponta no sentido 
de uma concepção mais aberta que a lógica da mídia, dando ênfase 
ao contexto de complexidade da mídia como instituição e tecnologia. 
Assim, é possível posicionar a tradição social-construtivista como uma 
corrente que entende a midiatização a partir da ideia de um processo 
em construção comunicativa da realidade social e cultural (COULDRY 
e HEPP, 2013).

Importante, nesse cenário, é apontar que, apesar das diferenças 
estruturais, ambas as correntes coexistem e ao longo dos anos têm se 
aproximado, em termos teóricos. Hepp (2014) enxerga pontos conver-
gentes nas possibilidades teóricas entre as duas vertentes de pesquisa 
da midiatização, demonstrando como a importância em se considerar 
as diferenças entre as mídias pode tornar uma tradição de estudo com-
plementar à outra. Para o autor, midiatização é um conceito que absorve 
aspectos quantitativos e qualitativos. A propagação temporal acelerada 
da midiatização está ligada aos primeiros enquanto aos segundos, estão 
atreladas as especificidades de determinadas mídias neste processo de 
mudança.

A partir desse raciocínio, Hepp (2014) caminha para o que chama 
de “mundos midiatizados”. O conceito trabalhado pelo autor aponta 
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para uma midiatização cotidiana, materializada em pequenos mundos 
sociais articulados, por sua vez, pela comunicação midiática.  É “o nível 
no qual a midiatização se torna concreta e pode ser analisada empirica-
mente”, nas palavras de Hepp (2014, p.53), que nos permite estudar a 
midiatização de modo mais amplo, já que considera as idiossincrasias 
das mais diversas mídias.

Tomar a teoria da midiatização como base epistemológica para a 
análise de fenômenos comunicacionais, seja partindo da tradição ins-
titucionalista ou da socioconstrutivista, indica ampliar o debate para as 
inter-relações entre a cultura e sociedade, de um lado, bem como das 
mudanças midiáticas e comunicacionais.

Uma dessas transformações que estão em curso diz respeito à maneira 
como a interação acontece. A interação não mediada, face a face, há 
tempo vem dividindo atenções com a interação mediada. Sobre ambas, 
Hjarvard (2014, p.56) afirma que:

À diferença da comunicação face a face, os meios de comunicação 
podem estender a interação no tempo e no espaço: permitem a co-
municação instantânea com indivíduos situados em qualquer lugar 
do mundo. Com efeito, a comunicação mediada não exige que as 
partes estejam presentes no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Os 
meios de comunicação alteram também a capacidade de cada ator de 
controlar a forma como é definida a interação social, de comandar 
o uso da comunicação verbal e não verbal e dos acessórios, bem 
como de definir os limites territoriais na interação.

Partindo dessa premissa, o autor identifica que esta transformação 
traz consequências amplas e profundas. Três delas, em específicos, são 
foco da abordagem de Hjarvard:
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Primeiro, os meios de comunicação tornam consideravelmente 
mais fácil para os indivíduos “atuar” em vários palcos simultanea-
mente; segundo, os participantes podem otimizar com mais facilidade 
a interação social em benefício próprio; e, terceiro, as relações mútuas 
entre os participantes, incluindo normas de comportamento aceitável 
(deferência, tom, etc.), alteram-se. (HJARVARD, 2014, 

O fato de a interação não mediada acontecer entre indivíduos que 
não se posicionam no mesmo espaço físico e tempo, leva a alterações 
nas relações entre os participantes e isto vai trazer profundas implica-
ções nas relações entre marcas e consumidores, conforme tentamos 
estabelecer neste projeto de pesquisa.

Pensando nas três consequências abordadas por Hjarvard (2014), é 
possível pensar em como essas afetam o relacionamento entre marcas 
e consumidores de um modo bastante significativo. Primeiro, a ideia 
de que os meios de comunicação permitem que as pessoas interajam a 
longas distâncias vem acompanhada do fato de que eles também pos-
sibilitam com que um indivíduo mantenha várias interações sociais ao 
mesmo tempo. Isto, aliado à ideia de que a sociedade vive uma con-
figuração participativa (SHIRKY, 2011), eleva as potencialidades de 
relacionamentos entre marcas e consumidores em níveis quantitativos 
e qualitativos.

A segunda consequência, que dá conta de como os meios de comu-
nicação permitem aos atores otimizar a interação social em benefício 
próprio, acontece de duas formas principais. Hjarvard (2014, p.57) diz 
que assim os meios de comunicação “aliviam o peso das relações sociais 
do ator e permitem maior controle sobre a troca de informações”. Ora, 
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para as marcas um maior controle por parte do consumidor no processo 
de trocas informacionais exige dela níveis mais profundos de atuação.

Por fim, a terceira consequência diz respeito à capacidade que os 
meios de comunicação conferem aos atores envolvidos de gerenciar a 
informação dos (e para os) participantes. Ao passo que a marca pode 
gerenciar como e quando irá retornar as comunicações que recebe, o 
consumidor também ganha esta possibilidade, o que pode se transformar 
em problemas para as marcas quando as expectativas do primeiro não 
são correspondidas.

Essas três consequências, que Hjarvard (2014) deixam claro serem 
apenas as que considera principais, são capazes de exemplificar as 
implicações que a lógica midiatizada pode apresentar às marcas. É de 
se imaginar que muitas outras, além das 3 citadas, estão em curso e em 
menor ou maior medida, acabam também causando influências nesse 
processo de consumo.

Cabe ressaltar, em todo esse processo, que:

Os meios de comunicação constituem hoje espaços-chave de conden-
sação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural, 
mas também alertar, ao mesmo tempo, contra o pensamento único 
que legitima a ideia de que a tecnologia é hoje o “grande mediador” 
entre as pessoas e o mundo, quando o que a tecnologia medeia hoje, 
de modo mais intenso e acelerado, é a transformação da sociedade 
em mercado, e deste em principal agente da mundialização (em seus 
muitos e contrapostos sentidos). (MARTÍN-BARBERO, 2015, p.20)

É nesse sentido em que ligamos a ideia de midiatização à de litera-
cia midiática. Ao partirmos da ideia dos meios de comunicação como 
espaços-chave para a solidificação das mais diversas redes de poder e 
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de produção cultural, entendemos que a alfabetização para as mídias 
se torna ainda mais essencial.

Muito se estuda sobre os efeitos nocivos dos meios de comunicação 
para a sociedade. Os estudos sobre literacia midiática acabam problema-
tizando o consumo midiático por um outro viés. Busca-se, desse modo, 
o entendimento a partir da relação entre produção, produto e recepção, 
elementos fundamentais para que o processo comunicacional ocorra.

Ao estudar o consumo televisivo e a qualidade na TV pública portu-
guesa, Borges (2014) correlaciona os estudos sobre literacia midiática 
com os estudos de recepção e do consumo televisivo. Tais perspectivas 
estabelecem, assim, uma ponte entre a comunicação e a educação, como 
bem aponta a autora, já que “discute a relação dos telespectadores com 
o meio e propõe políticas para melhorar a conscientização sobre o pa-
pel da televisão no cotidiano dos cidadãos” (BORGES, 2014, p.179). 
Apesar dos estudos da autora estarem focados no audiovisual, sobretudo 
na televisão, é perfeitamente possível ampliar a discussão para outras 
mídias e cenários.

Há muitas definições para literacia midiática. Potter (2010) cita mais 
de 40 delas em seu artigo intitulado “The State of Media Literacy”. Por 
sua vez, em resposta ao artigo de Potter, Renee Hobbs (2011) afirma que 
o autor desconsiderou parte importante das pesquisas sobre alfabetização 
midiática e que, portanto, inúmeras definições teriam ficado de fora do 
escopo do autor. Isto nos mostra que o termo com sua epistemologia, 
práticas e iniciativas é bastante complexo e vasto.

Livingstone (2004) define literacia midiática como sendo a capacida-
de do indivíduo em acessar, analisar, avaliar e criar mensagens em uma 
variedade de contextos diferentes. A definição da autora é especialmente 
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relevante em uma tradição europeia de estudos sobre o termo já que 
nesse continente, a alfabetização midiática “tornou-se num objetivo 
estratégico e integrador para a Europa, no sentido em que é a chave 
para o acesso às tecnologias da informação e da comunicação e para o 
novo ambiente da comunicação”. (BORGES, 2014, p.182)

Potter (2010) entende que os meios de comunicação de massa têm 
poderes para impor efeitos negativos sobre as pessoas e que, portanto, 
a literacia midiática seria uma forma das pessoas se protegerem desses 
efeitos nocivos. O autor enfatiza que a alfabetização para as mídias é 
um processo contínuo em que as pessoas assumem uma postura crítica 
pessoal que depende de suas estruturas de conhecimento, competências 
e experiências, englobando assim competências cognitivas, emocionais, 
estéticas e morais.

Este enfoque no potencial nocivo da mídia é importante, como 
ressalta Buckingham (2003), mas não é suficiente para compreender 
a ecologia midiática atual. Buckingham e Domaille (2009) apontam 
que um entendimento mais contemporâneo de alfabetização midiática 
deve se basear na consciência crítica, na participação democrática e 
até mesmo no consumo para fins de lazer que se faz das mídias. Os 
autores trabalham o termo “educação midiática” para sugerir uma peda-
gogia participativa, ativa e centrada nos alunos. Nessa mesma direção, 
Aguaded (2005, p.28) afirma que “os indivíduos precisam intervir, 
de forma mais ativa, em suas interações com os meios para superar o 
mero papel receptivo que, até agora, lhes foram reservado”3. Por isso 

3.  Tradução livre do autor para “los individuos tienen que intervenir, de forma más activa, 
en sus interacciones con los medios para superar el mero papel receptivo que, hasta ahora, 
se les ha assignado”
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é preciso, mais que nunca, nos reconhecermos não só como receptores 
da mensagem, mas também como parte integrante de um processo de 
comunicação completo.

Nos situamos, portanto, frente a um contexto de deveres e direitos 
frente a um mundo mediado pelo contexto midiático. Afinal, é através 
das mídias que conhecemos a realidade, em muitos casos. Não toda 
ela, como sabemos, apenas um simulacro dela como afirma Baudrillard 
(2004). A cultura que se produz a partir da interação com as mídias gera 
uma imagem da realidade que não se encontra em outro lugar senão 
nossa percepção e que, portanto, não é real. É uma ficção naturalizada 
pela repetição. A complexidade do mundo é tão grande que sem os meios 
de comunicação não somos capazes de ter acesso ao que acontece nas 
mais variadas partes do globo. No entanto, essa mediação acaba por 
nos afastar de outras formas de realidade. Por isso a alfabetização para 
as mídias se apresenta como um conceito relevante para nossa maior 
compreensão do universo apresentado em nosso contato com a cena 
midiática.

Eco (2000) dizia que a civilização democrática só se salvaria se 
fizesse da linguagem visual um instrumento para a reflexão crítica e 
não um convite à hipnose. As palavras do autor nos mostram bem que 
precisamos fomentar uma consciência crítica para a análise de nossa 
relação com o mundo midiático e digital. Para isso, a formação e aquisi-
ção de competências é fundamental. Para Ferrés e Piscitelli (2015, p.4), 
“a competência midiática deverá contribuir para o desenvolvimento da 
autonomia pessoal de cidadãos e cidadãs, bem como o seu compromisso 
social e cultural”. 
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4 Considerações finais

Por todo o exposto aqui, nos parece adequado aprofundar as relações 
entre os conceitos de midiatização, literacia midiática e competências 
midiáticas. Nesse âmbito, compreendemos que é possível transpor essas 
ideias para o entendimento do sistema publicitário como expressão das 
marcas, o que no ecossistema midiático contemporâneo apresenta novas 
oportunidades e desafios.

O presente artigo teve a intenção de levantar a possibilidade de 
correlação entre as teorias da midiatização e da literacia midiática 
como um ponto de partida para entendermos algumas mudanças que 
se apresentam no cenário do consumo, sobretudo para as marcas e para 
o sistema publicitário.

Apontamos, aqui, para a ideia de que os mundos midiatizados em 
que os consumidores se inserem são capazes de aprofundar a relação 
desses com as marcas. De modo análogo, quanto mais o consumidor 
adquire habilidades, competências, para lidar com as ferramentas dis-
poníveis no meio digital, mais profunda pode ser sua relação com as 
marcas de sua preferência. Podemos, a partir daí, realizar pesquisas 
empíricas que busquem comprovar essas ideias, o que pensamos fazer 
em próximos trabalhos.
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Metodologia Ativa na Prática com Newsgames: 
Estudo de Caso em Cursos de Graduação em 
Jornalismo

Rita de Cássia Romeiro Paulino1

Carlos Marciano2

Este artigo pretende apresentar uma proposta metodológico e 
experiencial de pesquisa aplicada em sala de aula sobre a introdução 
ao raciocínio lógico de forma lúdica, com a linguagem de progra-
mação Scratch e a aplicação de uma proposta metodológica sobre o 
desenvolvimento de newsgames focado em fatos jornalísticos. Esta 
experiência foi aplicada em uma disciplina (Paulino, s.d.) com a 
participação de alunos de Jornalismo do Programa de Pós-Graduação 
em Jornalismo - PPGJOR, do curso de Graduação e profissionais 
da área que se matricularam como disciplina isolada3. A disciplina 
também foi um estudo de caso em Projetos de Iniciação Científica 

1. Professora Doutora - Programa de Pós-Graduação em Jornalismo - Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) - Brasil
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2. Doutorando - Programa de Pós-Graduação em Jornalismo - Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) Brasil
 E-mail: carlosnmarciano@gmail.com
3. Modalidade aberta a participação da comunidade em disciplinas na UFSC.
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e contou com o acompanhamento e participação de bolsista4. A 
iniciativa objetivou a aplicação de métodos e técnicas de pesquisa 
empírica e aplicada com o foco no aperfeiçoamento GDD - Game 
Design Document. O uso de jogos jornalísticos em sites de notícias, 
apesar de crescente, ainda é tímido, e um dos fatores que podem 
contribuir para o cenário é a falta de conhecimento sobre como 
produzir esse tipo de conteúdo, que requer conhecimento técnico, 
equipe multifuncional e acima de tudo, planejamento para que as 
informações não fiquem em segundo plano. 

Figura 1. Site da disciplina sobre Newsgames aplicado aos alunos de Pós-Graduação, 
Graduação e profissionais do Jornalismo [Captura de tela]. (https://midiaonline.sites.
ufsc.br/)

A disciplina sobre Newsgames surgiu da necessidade proporcionar 
aos alunos um conhecimento sobre os conceitos referente aos newsgames, 
jogos sérios e a aplicação no jornalismo. Expor as potencialidades dos 

4. Manoela Bonaldo, bolsista PIBIC-UFSC do projeto Novos formatos interativos 
e imersivos multitelas para conteúdos jornalístico e educacional, com orientação 
da professora Rita Paulino.



1184

newsgames no jornalismo e como essa união se efetiva é didaticamente 
fundamental para que os alunos possam visualizar a sua aplicabilidade 
no mercado. Promovemos discussões e análises críticas sobre o este-
reótipo dos jogos como mero entretenimento – no sentido de propor 
uma quebra de paradigma. Na disciplina também aplicamos uma me-
todologia de análise e desenvolvimento de newsgames (Documento de 
Game Design (GDD) desenvolvida pelo doutorando Carlos Marciano 
e como fechamento desta prática, propomos a concepção de um mo-
delo de newsgames e sua publicação, além de uma reflexão sobre os 
newsgames produzidos na disciplina. Inicialmente documentamos as 
atividades da disciplina no site da disciplina (Figura 1).

Iniciamos a disciplina com uma abordagem mais teórica sobre os 
conceitos e tipos de Newsgames propostos por Frasca, Bogost, Ferrari 
e Schwaizer (2010) e Marciano (2016). Mesmo em uma abordagem 
mais teórica, propomos aos alunos uma análise exploratória sobre o 
tema e estudos de caso disponíveis na mídia. Desta forma promo-
vemos uma discussão inicial sobre o tema. Após esta ambientação, 
abordamos o documento intitulado que norteou o desenvolvimento 
dos Newsgames desenvolvidos em sala de aula. O Documento de 
Game Design (GDD) apresenta requisitos fundamentais para esta 
produção, tema que será abordado nos próximos capítulos deste artigo. 
Na sequência da disciplina após a abordagem mais teórica, iniciamos 
com a parte prática que requer conhecimentos básicos sobre lógica de 
programação. Para fazer esta introdução usamos a plataforma Scratch, 
projecto desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten Group do MIT Media 
Lab, disponibilizado gratuitamente. Com esta plataforma os alunos 
tiveram algumas aulas sobre lógica de programação e desenvolveram 
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jogos simplificados para exercitar o conhecimento adquirido. Após 
a introdução sobre lógica, preparamos os alunos para desenvolver o 
seu newsgame, os alunos foram divididos em grupos, totalizando 4 
grandes grupos multidisciplinares. Em cada grupo as funções de cada 
participante foram logo definidas5: Produção de conteúdo, Design e 
Arte, Programação e sonorização (músicas), conforme a habilidade 
ou interesse de cada aluno em aprender funções não tão habituais. 
Algumas aulas foram destinadas a Brainstormings6 para os grupos 
definirem o tema do seu jogo e o preenchimento do Documento de 
Game Design (GDD). Após o preenchimento dos requisitos do GDD, 
os grupos apresentaram suas ideias aos professores e alunos para 
uma última análise e definição do tema e tipo de jogo futuramente 
desenvolvido (GamePlay) (Milhomem, 2016). Nesta fase, a disciplina 
é totalmente prática e de assessoramento por parte dos professores. 
Um curso introdutório foi proferido por Carlos Marciano, bolsista 
de estágio docente, sobre a plataforma Construct 2, recursos como 
controles básicos, diferenças entre jogos mobile e web, interface e 
programação foram apresentados de forma introdutória aos alunos. 
A partir deste momento cada grupo intensificou a produção e cada 
aluno exercitou a sua função já previamente determinada e descritas 
no GDD de cada Newsgame.

5. Grupos de Trabalho: https://docs.google.com/document/d/1AEVq90wJmxoaobl_
Fr1KLn42npDUYm2bbQJ8Xts4GG0/edit?usp=sharing

6. O brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como 
uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias 
ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo.
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Newsgames no Contexto Educacional

Desde a década de 607 até os dias atuais muito se evoluiu no universo 
dos jogos eletrônicos, tanto na qualidade gráfica quanto na narrativa e 
imersão, ampliando sua utilização inclusive para além do entretenimen-
to. No que se refere aos newsgames pode-se dizer que o marco inicial 
surgiu com September 12th (s.d.), desenvolvido por Gonzalo Frasca. Ao 
lançá-lo em 2003 o autor tinha a proposta de utilizar conteúdos lúdicos 
para estimular reflexão sobre os temas da atualidade, lógica que ainda 
se mantém nas equipes de desenvolvedores que visam aplicar tal fer-
ramenta dentro do jornalismo.

O termo newsgame se refere aos jogos cujo enredo é embasado em 
notícias ou acontecimentos em curso, sendo que, através da mecânica 
e objetivos, o jogador é inserido no contexto retratado, e assim pode 
refletir sobre o tema.

Ilustrando o surgimento dos jogos jornalísticos, Santos e Seabra 
(2014) defendem que a base narrativa deles originou-se nos infográficos 
hipertextuais8. De acordo com os autores, o jornal online El Mundo, em 
meados de 2002, utilizavam de mashups9 para veicularem informações 
noticiosas. Compartilhando da ideia de Frasca (2003), Sicart (2008) 
também defende que a dinâmica dos newsgames se propõe ao debate 

7. Em 1962 foi desenvolvido o jogo Spacewar, produzido no MIT pela equipe liderada 
por Steve Russel, com o objetivo de demonstrar o potencial do computador PDP1, 
que trazia como novidade um display individual, frente às antigas máquinas que 
utilizavam folhas matriciais.

8. De acordo com os autores, são chamados de infográficos hipertextuais os 
infográficos que mesclam sons, textos e imagens. Em alguns casos o conteúdo 
desses materiais pode alterar de acordo com o tempo.

9. Referem-se aos aplicativos que formam uma nova ferramenta ao combinarem, 
em um mesmo suporte midiático, conteúdos de outros dispositivos.
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público, desse modo, seguem a linha editorial do veículo em que são 
publicados.

Expandindo a definição de Frasca, Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) 
estabelecem seis gêneros de newsgames, cada um deles definido de 
acordo com o conteúdo que abordam: Newsgames de eventos recentes 
(Current Events Newsgames), Newsgames Infográficos (Infographic 
Newsgames), Newsgames Documentário (Documentary Newsgames), 
Newsgames de Raciocínio (Puzzle Newsgames), Newsgames de Co-
munidade (Community Newsgames) e Newsgames de Letramento 
(Literacy Newsgames).

Os autores ressaltam que um newsgame pode se enquadrar em mais 
de um gênero, desde que suas características estejam de acordo com as 
diferentes modalidades. 

Quinze anos após o pioneirismo de Frasca encontramos no ambiente 
online várias iniciativas lúdicas cujo conteúdo se basearam em fatos 
noticiados, algumas produzidas por veículos jornalísticos de renome 
(como The New York Times, El País e Folha de São Paulo) e outras por 
desenvolvedores independentes que, em alguns casos, não possuem for-
mação ou ligação profissional com a área da comunicação e jornalismo.

Existem portais jornalísticos que, na descrição de seus produtos 
lúdicos, os categorizam explicitamente como newsgames. Um exemplo 
é o Syhacked (Ritzen & Ruhfus, 2016), publicado em 2016 no site da 
Al Jazeera’s, com o objetivo de colocar o jogador no papel de um jor-
nalista investigando a atuação de hackers na guerra cibernética da Síria.

Já o quiz “Seja um libertador da América” (Qual o jogador do Grê-
mio de 1995 você seria?, 2015), publicado em 2015 na seção Especiais 
ZH, dentro do portal do veículo jornalístico Zero Hora, é um exemplo 
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de ferramenta que não apresenta em sua descrição o termo newsgame. 
O material em questão aborda a trajetória e os personagens do time de 
futebol gremista que se sagrou Bicampeão da Libertadores da América 
em 30 de agosto de 1995.

Independente do assunto abordado, produzir um newsgame não é 
tarefa simples e requer planejamento, além de conhecimentos técnicos de 
arte e programação. A fim de auxiliar nesse entendimento, este trabalho 
apresentará a seguir uma experiência empírica de desenvolvimento de 
jogos jornalísticos.

Metodologia

Indo na contramão das crises econômicas, o mercado de jogos tem 
faturamento constante, englobando o campo dos mobiles, consoles e bo-
ardgames. Embora o uso dos games para entretenimento seja o principal 
motivo desse crescimento exponencial, não é de hoje que educadores 
perceberam o potencial dessa ferramenta e os utilizam em sala de aula 
para trabalhar os mais variados assuntos, através da linguagem lúdica 
e até colaborativa.

O trabalho aqui apresentado, em termos de sua natureza, é definido 
como uma pesquisa experimental aplicada, uma vez que visa gerar co-
nhecimento sobre o desenvolvimento e aplicação de um novo formato 
jornalístico - Newsgames aplicado a notícias.

Nessa linha, Moran (2013) enfatiza a importância de superar a 
educação tradicional, focando-se na aprendizagem do aluno através 
do diálogo e envolvimento. Inserir os jogos em sala de aula como fer-
ramenta pedagógica complementar, seja na sua produção ou análise, é 
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fazer uso da prática experimental, sistematizada no que Moran (2013) 
chama de metodologia ativa de aprendizagem.

Dentre os métodos propostos pelo autor, utiliza-se aqui da “apren-
dizagem personalizada” (adaptada ao ritmo e necessidade de cada 
pessoa ou grupo), “aprendizagem colaborativa, entre os pares” (grupos 
de interesse, presenciais ou virtuais, que compartilham o que sabem a 
fim de sanar as dúvidas) e “aprendizagem baseada em projetos” (alu-
nos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou 
desenvolver um projeto). Este artigo relata uma experiência com essa 
metodologia, na qual estudantes aprenderam sobre jogos jornalísticos 
através da disciplina prática de produção de newsgames. 

Antes do jornalista ir apurar a matéria é realizada uma reunião de 
pauta, ou seja, uma reunião entre editores e repórteres para definir os 
acontecimentos que deverão ser noticiados (factuais ou não), bem como 
as fontes e desdobramentos que o artigo deverá seguir.

A mesma lógica vale para o newsgame: antes de realizar o desen-
volvimento do jogo é recomendável que a equipe se reúna, pense nos 
aspectos técnicos e conceituais do jogo, apresentando assim um GDD 
que sistematize os objetivos da ferramenta e deixe claro de que forma 
o conteúdo do jogo estará relacionado com a matéria jornalística. 

Existem diversos modelos de GDD, mas, de uma forma geral, ele 
atua como um grande guia, pois detalha para equipe as etapas de de-
senvolvimento, incluindo as atividades, cronogramas, recursos, funções 
e prazos. 

Quanto maior o projeto, maior o detalhamento necessário, sendo 
assim o estudo apresentado visou sistematizar o desenvolvimento de 
um Game Design Document para Newsgames (GDDN), unindo o lead 
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jornalístico com alguns pontos de GDD tradicionais, sistematizando-os 
assim em 13 tópicos, conforme apresentados a seguir.

História (O quê?)

Esse item aborda a descrição detalhada da história, contendo co-
meço, meio e fim. Apresenta uma breve descrição do ambiente onde 
o jogo acontece e também dos principais personagens envolvidos na 
história. Aqui deve-se incluir a resposta para a primeira pergunta do 
lide jornalístico (O quê?) ou seja, apresentar o fato ocorrido.

A história deve sinalizar a matéria (no caso de um newsgame que 
complemente um assunto abordado em outras mídias) ou tema jorna-
lístico (no caso de um newsgame que não complementa outra mídia e 
é divulgado como forma independente de debater o assunto, por exem-
plo, em newsgames editoriais) que deu origem a ideia do newsgame. É 
interessante que exista alguma menção no newsgame sobre a temática 
trabalhada, seja na forma textual (na tela de menu, por exemplo) ou 
inserindo links dentro do jogo para redirecionar o jogador ao conteúdo 
que deu origem ao newsgame.

Objetivos (Por Quê?)

Esse item apresenta uma descrição genérica do objetivo(s) do jogo, 
o detalhamento irá acontecer na gameplay. Inclui-se aqui o que deve 
ser alcançado pelo personagem principal, qual a finalidade do game 
(comercial, educativo, etc) e a que público o jogo se destina. Em uma 
notícia, a resposta para a pergunta seis do lide (Por quê?) apresenta a 
causa, os motivos que ocasionaram determinado fato. Aqui ela pode 
ser incluída de duas formas:
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Resposta ligada a gameplay do jogo, ou seja, o objetivo do 
newsgame irá representar, direta ou indiretamente, a causa da 
notícia. Por exemplo, em uma notícia sobre a destruição de uma 
cidade por um furacão, a causa para o fato destruição é o surgi-
mento do furacão. Assim o newsgame pode ter como objetivo 
fazer os moradores escaparem do furacão (nesse caso o objetivo 
representa indiretamente a causa, pois o furacão simboliza o 
motivo pelo qual as pessoas estão fugindo, mas as pessoas é 
que são controladas pelo jogador). Outro objetivo pode ser obter 
informações sobre os pontos afetados pelos ventos, para isso 
o jogador irá controlar o furacão e fazê-lo passar pelos locais 
afetados (nesse caso o objetivo representa diretamente a causa, 
pois o furacão é controlado pelo jogador). 

Resposta ligada ao objetivo do newsgame. Nesse caso não 
se explica o motivo do jogo, mas sim o motivo principal para a 
criação do newsgame e sua relação com o conteúdo noticioso 
(é um newsgame para complementar uma matéria de um site ou 
algum outro veículo? Ironizar algum tema? Simplificar conteúdos 
complexos como matérias de economia?).

É recomendável que um newsgame não seja restrito a um tipo 
específico de público, mas sim seja pensado para que a maioria das 
pessoas possam jogá-lo, disseminando assim o conteúdo informativo 
de forma mais eficaz.

Equipe e Deadline

Basicamente este item sinaliza qual o tempo disponível, quantas 
pessoas e quais especialidades são necessárias para desenvolver o 
projeto. Em se tratando de newsgames o tempo de desenvolvimento 
age diretamente sobre o tipo de projeto e a equipe necessária para 
desenvolvê-lo. Uma equipe mínima ideal é composta pelo jornalista 
(responsável pela apuração do conteúdo e acompanhamento se o mesmo 
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está sendo desenvolvido de acordo com o objetivo do newsgame), um 
artista (responsável pela criação dos elementos gráficos – tais como 
cenários, personagens, fotografia – podendo ser encontrados dentro 
da própria redação como os ilustradores de infográficos, fotógrafos ou 
web designers) e um programador (responsável por codificar o jogo no 
software e linguagem de sua preferência, podendo também ser encon-
trado dentro da própria redação como os profissionais de Tecnologia 
da Informação) Um newsgame simples pode ser feito rapidamente por 
profissionais que dominam várias habilidades, mas ter profissionais 
com habilidades distintas trabalhando em conjunto é fundamental para 
trabalhos com maior qualidade e tempo de desenvolvimento reduzido.

Embora aconteça, não é recomendável que seja lançado um newsgame 
semanal ou diário. Para atingir efetivamente o potencial comunicativo 
dos newsgames é recomendável que ele seja planejado e discutido na 
reunião de pauta, estabelecendo assim um tempo maior para seu desen-
volvimento juntamente com a evolução na apuração da reportagem. É 
importante também que todos os envolvidos na produção conversem 
sempre entre eles, a fim de resolver rapidamente qualquer dificuldade 
que possa aparecer. Obviamente o fator financeiro também é relevante, 
visto que no caso de contratação de pessoal externo ele deverá ser levado 
em consideração, assim é preciso pensar também não só a questão do 
tempo, mas se existe verba disponível para o desenvolvimento de tal 
trabalho e de quanto é este valor.

Sendo assim, antes de iniciar o desenvolvimento é importante pensar 
em questões como: quando o newsgame será lançado? Irá ser divulgado 
junto com a matéria ou de forma independente? É um newsgame simples 
que pode ser desenvolvido por poucas pessoas? Será necessário investir 
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em pessoal de fora para desenvolver o projeto? Qual a verba destinada 
para esse newsgame? Qual o valor de mercado cobrado para cada um 
dos profissionais necessários? Quanto cada profissional selecionado irá 
cobrar pelo serviço?

Gameplay e Plataforma (Como?)

Este item é um dos mais importantes e completos, pois irá descrever 
a mecânica do jogo. Para isso é relevante que as descrições respondam 
as seguintes perguntas: quais são os desafios encontrados pelo jogador 
e quais os métodos usados para superá-los? Como o jogador avança no 
jogo e como os desafios ficam mais difíceis? Como o gameplay está 
relacionado com a história? O jogador deve resolver quebra-cabeças 
para avançar na história ou deve vencer chefões para progredir? Como 
funciona o sistema de recompensas (pontos, dinheiro, experiência, itens 
colecionáveis, armas, poderes)? Quais os benefícios que o jogador tem 
com cada um desses itens? Qual é a condição de vitória (salvar o univer-
so, matar todos os inimigos, coletar 100 estrelas)? Qual é a condição de 
derrota (perder 3 vidas, ficar sem energia)? Em que plataforma o jogo 
será disponibilizado (web, mobile, Android, IOS, tabuleiro, cartas)?

Em uma notícia, a resposta para a pergunta cinco do lide (Como?) 
apresenta o modo, a maneira como o fato ocorreu. Neste item ela pode 
ser incluída de duas formas:

Diretamente à gameplay: o modo como o fato ocorreu é re-
presentado na gameplay do game. Por exemplo, em uma notícia 
cujo fato são manifestações contrárias ao governo, o “como?” é 
indicado no lide com a menção de que os manifestantes entraram 
em conflito com a polícia. Um newsgame sobre esse fato pode 
justamente colocar o jogador no papel dos manifestantes ou 
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policiais, fazendo-o assim participar do conflito e conhecer as 
consequências para os dois lados combatentes. Ou seja, o news-
game simula e ilustra o modo como o fato ocorreu na realidade.

Diretamente ao newsgame: neste caso a gameplay não neces-
sariamente faz uma simulação da maneira como o fato ocorreu 
na realidade. Assim este tópico irá explicar como o jogo será 
desenvolvido, quais suas características de entretenimento e 
informação, tendo em mente as definições anteriores de objetivo, 
tempo e financiamento.

Em síntese, coloca-se aqui as ideias iniciais das fases, como o joga-
dor irá alcançar os objetivos propostos, quais as recompensas e desafios 
que ele irá encontrar para atingir esse objetivo, como a informação será 
apresentada ao jogador. Também é detalhado aqui em que plataforma 
o jogo será disponibilizado, de modo que artistas e programadores sai-
bam antes de iniciar o projeto em quais linguagem e resoluções devem 
trabalhar.

Personagens – (Quem?)

Neste item se deve pensar as características físicas e de persona-
lidade dos personagens principais (nome, idade, raça, temperamento) 
sua história no jogo (pensar no passado do personagem pode ajudar a 
pensar em como ele irá se desenvolver no universo “presente” do jogo), 
bem como suas habilidades (poderes especiais, golpes especiais, armas), 
que alterações ele pode sofrer durante o jogo (ficar mais forte, trocar de 
roupa) e as ações que eles podem executar (andar, correr, pular, pulo 
duplo, escalar). Se possível, é aconselhável também apresentar aqui um 
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esboço gráfico dos personagens. Personagem não é um requisito para os 
newsgames, pois depende da mecânica escolhida pelos desenvolvedores. 
No entanto, caso os desenvolvedores optem por acrescentar algum, é 
recomendável que ele represente virtualmente a resposta para a segunda 
pergunta do lide (Quem?). Isto é, aconselha-se que o avatar controlado 
pelo jogador seja a representação do personagem envolvido no fato 
noticiado ou, ao menos, tenha alguma ligação com o conteúdo retratado.

Inimigos

Assim como nos personagens, é necessário também pensar as ca-
racterísticas físicas, de personalidade e habilidades dos inimigos. Um 
newsgame não precisa necessariamente apresentar inimigos, mas se 
assim for planejado pelos desenvolvedores é aqui que se deve apresentar 
as características. Se possível, é aconselhável também apresentar aqui 
um esboço gráfico dos inimigos. Inimigo é tudo aquilo que coloca uma 
dificuldade no jogo, sendo assim, um jogo cronometrado, por exemplo, 
pode ter o tempo como próprio inimigo. Também é preciso pensar no 
grau de dificuldade, por exemplo, se o jogo fica mais rápido com o 
passar do tempo ou os inimigos mais fortes.

Assim é necessário pensar: quantos serão? Em que momento do 
jogo irão aparecer? Qual o nível de dificuldade que cada um apresenta 
ao jogador para ser derrotado (10 vidas, 3 rounds, é um inimigo que 
não precisa ser derrotado e pode ser desviado apenas)? Como eles se 
comportam, interagem e quais suas habilidades (andam para frente, 
surgem aleatoriamente, disparam tiros)? Como eles serão derrotados 
(clicando em cima, sendo atingidos por um tiro)? O que o jogador ganha 
ao derrota-lo (pontos, acesso a novas áreas, vencem o jogo)? 
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Universo do Jogo (Onde?, Quando?)

Neste item apresenta-se a descrição e ilustração prévia dos cenários 
e mapas do jogo, bem como as respostas para as perguntas 3 e 4 do 
lide. É importante destacar aqui também onde o jogador irá encontrar as 
informações noticiosas, de que modo elas serão apresentadas, ou seja, 
onde está a apuração jornalística dentro do jogo. Em uma notícia, a res-
posta para a pergunta 3 do lide (Quando?) informa a data ou momento 
em que o fato ocorreu, já a resposta para a pergunta 4 do lide (Onde?) 
apresenta o local do acontecimento (estrada, casa, quarto, cidade). Am-
bas podem ser apresentadas no newsgame em telas de informações nos 
menus do jogo, ou através de indicações gráficas durante a gameplay 
(por exemplo, desenhos que simbolizam a época e local do fato, como 
cenários com suásticas ao fundo e representação de Auschwitz em um 
newsgame que retrata uma notícia sobre a vida de Hitler).A música e 
efeitos sonoros também são de extrema importância, pois dão mais 
dinamismo a jogabilidade e servem como feedback de determinadas 
ações para o jogador. Algumas questões também podem auxiliar no 
planejamento desse tópico: como as fases do jogo estão conectadas? 
Qual a estrutura do mundo? Qual a emoção presente em cada ambiente? 
Que tipo de música deve ser usada em cada fase? Qual a necessidade 
de cada cenário?

Controles

Seja nos jogos tradicionais ou nos newsgames, ter em mente como 
são acessados os botões do jogo e como os personagens serão controla-
dos é fundamental para se pensar a programação. É importante ressaltar 
também que cada plataforma apresenta característica diferentes, ou seja, 
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no caso de mobile deve-se pensar em controles touch screen, já no caso 
de jogos pelo PC pode-se optar por teclado e mouse por exemplo. Os 
controles podem ser explicados no decorrer do jogo, podem aparecer 
em um menu específico ou mesmo podem ser suprimidos (neste caso, 
pressupõe-se que o jogador já tenha familiaridade com o determinado 
gênero de jogo e seus comandos básicos). Se possível, recomenda-se 
colocar aqui um esboço do controle que será utilizado, seus botões e 
funções no jogo.

Embora não seja comum, pode-se pensar em diferentes controles 
para cada plataforma como no caso de jogos para computador ou mesmo 
em aparelhos mobile que permitem a inserção de joystick.

Se existir, deve ser exemplificada aqui as combinações de botões 
e suas respectivas funções dentro do jogo, sejam estas para abrir um 
menu novo, desligar o som, ou mesmo dar ao personagem uma habili-
dade especial. Caso tenha-se a intenção de disponibilizar um newsgame 
em várias plataformas, o mesmo deverá ser programado para atender 
as particularidades de controle de todas elas, podendo isso demandar 
mais tempo dos programadores e, algumas vezes devido as resoluções 
e tamanhos de tela, ter que ser feito um layout para cada plataforma.

Câmera

A câmera não é um fator muito relevante nos newsgames, sendo 
normalmente ajustada para que o jogador tenha visão completa dos 
personagens e cenários. No entanto, caso os desenvolvedores optem por 
alguma alteração, a mesma deve ser explicada aqui como irá ocorrer 
(de cima para baixo, visão em primeira pessoa) e qual a função dessa 
visualização diferenciada (dar zoom no inimigo, acessar o mapa). 
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Interface

Neste item é planejado o design das interfaces do jogo, tais como tela 
inicial, menu de opções, tela de pause, menu de itens, tela de loading, 
tela de créditos, etc. Apresenta-se também os elementos de indicação 
do jogo, conhecidos como HUD (head-up display). A interface repre-
senta os elementos visíveis na tela que irão sintonizar o jogador dentro 
do jogo. No caso de newsgames normalmente é nela que aparecem as 
informações jornalísticas, seja por meio de telas de menu, botões, ou 
mesmo explicação de algum item que o jogador encontra durante a 
partida. Quando o projeto abrange personagens e tempo é importante 
planejar como o HUD será visível, ou seja, em que parte da tela o jogador 
terá informações sobre a vida do personagem, os pontos coletados e o 
cronômetro do jogo. Apresentar aqui o rascunho da disposição desses 
elementos também é aconselhável.

Cutscenes

Devido às questões de tempo e a função de ser objetivo com as 
informações, não é comum utilizar cutscenes em newsgames. No en-
tanto, caso elas sejam uma opção adotada pela equipe, aqui deverá ser 
pensado como elas serão desenvolvidas (descrever o roteiro, definir o 
método e ferramentas utilizadas para produção ou captação, explicar 
em quais momentos do newsgame estas cutscenes irão aparecer e por 
qual motivo) Vale lembrar que pode ser inserido aqui tanto vídeos 
introdutórios como animações e normalmente a função principal da 
cutscene é explicar ao jogador o enredo por trás do jogo, a história de 
algum personagem e qual a ligação dele com o game.



1199

Cronograma

O tempo é um fator fundamental para o desenvolvimento de um 
newsgame, portanto estabelecer um cronograma prévio com divisão de 
tarefas, início e fim do projeto é de extrema importância. Normalmente 
o cronograma é dividido entre os meses de desenvolvimento e as ativi-
dades são planejadas semanalmente, para que a equipe se encontre uma 
vez por semana ou a cada quinze dias e apresente o avanço em suas 
respectivas tarefas. Vale ressaltar a necessidade de cumprimento dos 
prazos, porém todo projeto está suscetível a contratempos e, neste caso, 
deve ser feito um novo cronograma explicando o fato e estabelecendo 
novos prazos. A boa gestão de um cronograma garante um trabalho de 
qualidade, sem sobrecarregar nenhum integrante da equipe. É importante 
definir aqui um cronograma inicial, com as etapas do projeto, a divisão 
de tarefas e uma previsão do tempo total para cada uma ser concluída

Orçamento

Em relação ao orçamento é necessário saber quais os equipamentos 
necessários para a produção do jogo, bem como o valor de mercado do 
trabalho de cada profissional envolvido. É pertinente fazer também uma 
planilha de pagamentos explicando detalhadamente onde o dinheiro será 
investido (tanto em recursos de pessoal como de infraestrutura) além 
de marcar os valores e por qual período determinado profissional estará 
vinculado ao projeto. A pessoa responsável pelo controle financeiro 
precisa estar sempre atenta para que o custo não ultrapasse o valor total 
disponível, principalmente em casos de editais, pois todos os custos 
deverão ser comprovados com notas fiscais ou recibos.
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Estudos de Caso Desenvolvidos em Sala de Aula

Com os GDD’s em mãos, e após as aulas de apoio, os estudantes 
puderam apresentar as ideias iniciais à turma, discutir sobre as poten-
cialidades de cada tema escolhido e fazer reflexões sobre o processo 
criativo. 

SOS Hercílio

A proposta apresentada pelo grupo 1 foi criar o SOS Hercílio (https://
aokittos.itch.io/sos-hercilio), um jogo (Figura 2) sobre a restauração 
da ponte Hercílio Luz. De acordo com Aoki, Batista, Beilfuss, Leão e 
Malkowski (2019 no prelo), ela é uma conexão entre ilha e continente 
localizada em Florianópolis/SC, foi inaugurada em 1926 e interditada 
em 1991. Desde então, algumas empresas assumiram a responsabilidade 
pelo restauro mas em seguida abandonaram a obra, tornando o término 
do restauro uma incerteza. A última encarregada previa a conclusão 
da obra em outubro de 2018, mas o prazo foi ampliado até o segundo 
semestre de 2019. 

O objetivo era apresentar ao jogador uma breve história sobre o 
assunto, os investimentos feitos pelo governo do estado, o processo de 
interdição e importância na vida dos catarinenses. Duas jornalistas do 
grupo foram encarregadas de apurar as informações necessárias para 
a produção da reportagem “Ponte Hercílio Luz: 96 anos de história e 
muitas incertezas” (Ponte Hercílio Luz, s.d.), a qual embasa o jogo e 
aparece na tela inicial da interface do SOS Hercílio. 

Para transformar a história em uma experiência lúdica ao jogador, 
o grupo definiu a narrativa onde um turista precisa passar pela ponte, 
indo na direção continente-ilha. Ele precisa acender todas as lâmpadas 
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que encontra no caminho, pois cada vez que uma lâmpada é acesa o 
jogador recebe uma informação sobre a ponte Hercílio Luz.

Figura 2. Captura de tela da interface do jogo SOS Hercílio no momento em que o 
personagem acende uma das lâmpadas. (https://aokittos.itch.io/sos-hercilio)

Figura 3. Tela final do jogo; aparece após o personagem atravessar o portal da ponte 
[Captura de tela]. (https://aokittos.itch.io/sos-hercilio)
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Também é preciso ficar atento às peças da ponte que caem no decorrer 
da tela e podem ferir o personagem, diminuindo sua vida. No final do 
caminho está localizado um portal que dá acesso à ilha de Florianópolis, 
porém ele só abre se o jogador tiver aceso todas as lâmpadas no caminho. 

Mete a Colher

A violência contra a mulher em Santa Catarina foi o tema de “Mete a 
Colher” (https://marciano.itch.io/ng-meteacolher), jogo (Figura 4) apre-
sentado pelo grupo 2. A ideia surgiu a partir da expressão popular “em 
briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. Segundo Bourscheid, 
Carvalho, Mueller, Silva e Ventura (2019 no prelo), o principal motivo 
da escolha do tema foi a constatação de que em Santa Catarina os índices 
de agressões, abusos e demais violências contra mulheres oferecidos pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado SSP-SC são inquietantes. 
Só no primeiro semestre de 2018 foram registrados 9 estupros por dia 
e 53 lesões corporais, também diárias. 

Para dar suporte ao jogo, a equipe produziu a reportagem “Violência 
contra a mulher não tem endereço” (A violência, s.d.). Foram colhidas 
informações como: tipos mais recorrentes de violência contra a mu-
lher, locais onde já foram denunciados casos, entrevistas com vítimas 
e autoridades. 

O cenário do jogo é a Avenida Beira Mar Norte, uma das principais 
vias de Florianópolis, onde já houve tentativa de estupro. É possível 
escolher entre um avatar homem e mulher, mas independente da escolha, 
a experiência de jogo é a mesma para os dois. São apresentadas algu-
mas cenas no decorrer das fases e é preciso que seja feita uma escolha 
em interferir ou não. O jogador deverá responder cinco perguntas, e 
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quando a resposta é correta ele recebe uma colher. Ao final do jogo, 
dependendo do número de colheres que tiver coletado, será apresentado 
seu desempenho em relação às respostas obtidas nas cenas.

Figura 4. Captura de tela do jogo Mete a colher. (https://marciano.itch.io/ng-
meteacolher)

Figura 5. Tela final do jogo Mete a colher. (https://marciano.itch.io/ng-meteacolher)
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Fact-checking O Jogo

O terceiro grupo escolheu a checagem de fatos (Figura 6) como 
tema para produzir do newsgame “Fact-checking O Jogo” (https://mar-
ciano.itch.io/fact-checking). Para Bonaldo, Oliveira, Pimenta, Roberto 
e Rosati (2019 no prelo), o intuito era exibir ao público a estrutura e 
funcionamento de uma agência de checagem de fatos e apresentar as 
etapas necessárias a serem superadas para obtenção de uma informa-
ção verdadeira. A equipe produziu um projeto transmídia, com jogo, 
redes sociais e um site (https://factcheckingojogo.wordpress.com/) com 
informações sobre checagem de fatos cujo conteúdo complementa a 
experiência do usuário.

O grupo se inspirou no jogo “Where in the World is Carmen 
Sandiego?” para produzir a interface com perguntas e resposta. Em 
Fact-checking O Jogo, o personagem é um estagiário de jornalismo 
contratado para checar uma série de informações veiculadas durante o 
período eleitoral de 2018. São apresentadas três frases a serem checadas. 
Uma é sobre a Lei Rouanet:”É verdade que a lei rouanet retira recursos 
de outras áreas, como saúde e educação para investir em cultura?”. Há 
a frase sobre previdência: “O panfleto Verdades sobre a reforma da pre-
vidência é verdadeiro?” e a última é sobre Voto nulo: “Voto nulo e em 
branco possuem o mesmo efeito?” Ele precisa visitar algumas fontes: 
Congresso, Biblioteca, Universidade, Internet e conferir se a informa-
ção passada pela chefe é correta. É importante ficar atento ao deadline 
definido; caso o estagiário não consiga juntar as informações a tempo, 
ou não conseguir formular a checagem corretamente, ele é demitido. Se 
ele conseguir obter informação de qualidade e em tempo, é promovido.
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Figura 6. Captura de tela de 
Fact-checking.
O jogo - conversa com chefe

Figura 7. Captura de tela de 
Fact-checking.
O jogo - tela de fonte

Quando as regras vêm

Motivado pelas recentes discussões no Supremo Tribunal Federal, 
o grupo 4 escolheu o tema aborto para criar o newsgame “Quando as 
regras vêm” (https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm), (Figura 
8). Conforme Christia, Coelho, Jansen, Koyama e Santos (2019 no 
prelo), a interrupção de gravidez é permitida no Brasil apenas em caso 
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de risco à gestante, anencefalia ou estupro. Sendo assim, a mulher que 
não se enquadrar nos casos citados não tem permissão legal para inter-
romper a gestação pois o ato é considerado crime. Como o Estado não 
permite o aborto, os dados sobre assunto não são muito consistentes. 
Outro ponto importante é a falta de amparo adequado: como o aborto 
ainda não é visto como questão de saúde pública, o procedimento acaba 
sendo feito em clínicas clandestinas e/ou de maneira precária e sem 
assistência médica. 

Figura 8. Captura de tela do jogo 
“Quando as regras vêm” (apresentação 
de personagem)

Figura 9. Captura de tela do jogo 
“Quando as regras vêm” 



1207

Para dar suporte ao jogo e complementar a experiência do usuário, 
foi produzida uma reportagem intitulada “Quem aborta no Brasil” 
(Christian, Jansen, Koyama, Coelho, & Santos, 2019 no prelo) e um 
programa de rádio chamado “Somos todas clandestinas” (Coelho, 2018). 
A intenção do jogo é propor uma reflexão sobre a descriminalização 
do aborto. A personagem é Rosa, mulher que decide interromper uma 
gestação e precisa decidir de que maneira irá fazer isso. Há quatro finais 
diferentes, uma simulação de situações que podem ocorrer na realidade 
com mulheres na mesma situação. 

Considerações Finais

Apresentamos neste artigo um relato de uma aplicação prática em 
sala de aula que inicialmente tínhamos como objetivo promover uma 
discussão sobre este novo formato e o desenvolvimento de produtos 
(Newsgames). Após a disciplina podemos verificar que os resultados 
foram além da expectativa inicial. Notamos um engajamento e interesse 
dos alunos para conhecer novas tecnologias de produção e adaptá-las 
ao Jornalismo. Em nenhum momento notamos que atividades mul-
tidisciplinares como Programação (e.g) e demais relacionadas aos 
GDDs, foram obstáculos nesta nova produção. Essa experiência nos 
dá caminhos para uma nova atuação de mercado - desenvolver Jogos 
sérios ou Newsgames. Em um momento tão promissor para os Jogos 
Digitais, porque não desenvolver histórias em um contexto lúdico ou 
de ação para contextualizar uma realidade? Acreditamos que Jornalistas 
podem atuar neste mercado de forma a potencializar novos formatos e 
narrativas digitais sem se distancia de sua ethos de formação.
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Estudio del caso Kahoot: un Ejemplo de 
Gamificación en las Aulas de Aprendizaje

Yenny Paola Bejarano Bejarano1

La gamificación consiste en aplicar los elementos de un juego en 
nuestro día a día en cualquier actividad con el objetivo de hacer una 
tarea específica ya sea en oficina, aulas de clase, casa, escuela o em-
presas con el objetivo que todo lo que hagamos sea de una manera más 
estimulante y atractiva. 

El concepto de gamificación o ludificación está descrita como el uso 
de las técnicas y mecánicas de los juegos en entornos que no lo son. En 
ese sentido dos de los teóricos de este tema Zichermann y Cunningham 
(2011, p. 11) en su obra Gamification by Design definen la gamifica-
ción como un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y 
las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas. 

Zichermann y Cunningham (2011) junto a Kapp (2012), los tres 
autores que han estudiado este concepto, coinciden en que la finalidad 
de todo juego que tiene como objetivo el de la gamificación es el de 
influir en la conducta psicológica y social de la persona que juegue. 

1. Estudiante y candidata a magister de la Universidad Nacional de Rosario de la 
carrera Comunicación Digital Interactiva. 

 Profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria 
de Los Libertadores, Bogotá (Colombia). 

 Email: yennypao15@gmail.com
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Así mismo, indican que a través del uso de algunos elementos como 
insignias, puntos, niveles, avatar entre otros, los jugadores incrementa-
rán su tiempo de permanencia en el juego, así como la predisposición 
psicológica del jugador.

Sin embargo, es importante indicar la diferencia que existe entre 
gamificación y los juegos didácticos de aula, que son dos conceptos 
distintos. Según el autor Kapp (2012) del libro The Gamification of 
Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for 
Training and Education comenta que en las gamificaciones el jugador 
tendrá a su mano incentivos, ganancias, puntos, entre otros objetivos, 
sin embargo, su objetivo principal es influir en el comportamiento de las 
personas, independientemente de objetos secundarios. Los procesos de 
gamificación crean sentimientos de dominio y autonomía en las personas 
dando un considerable cambio en el comportamiento de las personas. 

Según Kapp (2012) manifiesta que hay una diferencia entre la ga-
mificación y los juegos interactivos, la primera se muestra un espacio 
de juego más atractivo que motiva al jugador, mientras que los juegos 
interactivos o videojuegos no tienen este objetivo. La propuesta de los 
docentes de investigación Foncubierta y Rodríguez (2014) a través de 
su libro ‘Didáctica de la gamificación en la clase de español’, comenta 
que uno de los ejemplos significativos en establecer la diferencia se 
puede remontar en el bingo es un juego donde varias personas llenan 
un cartón según los números y letras que saca al azar el presentador o 
moderador. El tema de gamificación es utilizar elementos del juego, por 
ejemplo dar puntos o recompensas a estudiantes si alguna llena todo el 
cartón y penalizar al que no cumplió el objetivo. 
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Werbach y Hunter (2012, como citado en Alejaldre-Biel & García-Ji-
ménez, 2015) en su libro ‘Revoluciona tu negocio con las técnicas de 
los juegos, gamificación’, clasifican los elementos de gamificación en 
tres componentes: mecánicas, dinámicas y componentes. Mecánicas 
porque componen lo básico del juego, sus reglas, su motor y su respectivo 
funcionamiento. Dinámicas porque ponen en marcha los componentes 
mecánicos, esto determina el comportamiento de los estudiantes y se 
relaciona con la motivación, en cuanto a los Componentes son los re-
cursos con los que cuentan y las herramientas que utilizan para diseñar 
una actividad práctica de gamificación en el aula de clase con el fin de 
que los estudiantes puedan tener una experiencia de inmersión con sus 
compañeros.

La Gamificación no es convertir todo en un juego, no funciona en 
todos los contextos ni tampoco es fácil aplicarla. La aplicación de un 
modelo de juego gamificado es activar la motivación de aprendizaje 
de las personas quienes tendrán de inmediato una retroalimentación 
constante a través de un aprendizaje más significativo permitiendo 
mayor retención en la memoria y aprendices más autónomos. Existe un 
mayor compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del 
estudiante con el contenido y sus tareas y la capacidad de interactuar 
en internet con varios usuarios a la vez. 

Elementos de la Gamificación 

Según Kapp (2012) es necesario especificar los elementos que suelen 
ser presentes en la gamificación sobre todo en el ámbito de la educación 
y las aulas de clase. 
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La base del juego: Allí se encuentra todos los elementos necesarios 
que necesita el jugador para poder competir, es necesario que consuma 
toda la información del productor existente, son las normas del juego, 
la interactividad y el feedback.

La mecánica: En esta etapa el jugador incorporará los niveles y las 
insignias del juego, será la recompensa que gana la persona al jugar. Así 
mismo fomenta los deseos de querer superarse y de recibir información 
del producto. 

Estética: Es todo lo que de color, imagen que se encuentre explícito 
en el juego y que sea agradable a la vista del jugador. 

Idea del juego: A través de estas mecánicas de juego el jugador va 
recibiendo información, en ocasiones perceptible solo por su subcons-
ciente. Con la idea del juego se puede determinar qué habilidades tiene 
el jugador en la campo del juego. 

Conexión juego- jugador: Se busca el compromiso del jugador con 
el juego, para ello se tendrá en cuenta el estado emocional del usuario, 
y quien tendrá que buscar con facilidad en lo que está buscando, opri-
miendo los botones necesarios y conociendo la mecánica del juego. 

Jugadores: Existen diferentes perfiles de jugadores, el mismo Kapp 
indica que pueden hacer una división entre los jugadores que están 
dispuestos a intervenir en el proceso de creación y los que no. 

Motivación: La predisposición psicológica del jugador a partici-
par en el juego es sin lugar a duda un desencadenante. Los jugadores 
aprenden a base de tiempo y repeticiones para afrontar cada desafío, 
de esa manera aumenta la manera de mantenerse a la altura de sus 
habilidades. 
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Promover el aprendizaje: la gamificación incorpora técnicas de la 
psicología para fomentar el aprendizaje a través del juego, asignación 
de puntos y un feedback correctivo. 

Resolución de problemas: El objetivo final del jugador es llegar 
a la meta, resolver los problemas y desafíos del juego, eliminar a su 
competidor y superar los obstáculos del juego. 

¿Qué no es Gamificación?

La mayoría de personas puede confundir algunos ejemplos de ga-
mificación con los videojuegos, la clave es saber que no todo lo que es 
juego es gamificación. Uno de los más mencionados es el videojuego 
educativo, que no es considerado como gamificación. La gamificación 
consiste en aplicar elementos de juego en nuestras actividades diarias 
con el propósito de generar un conocimiento o una ayuda educativa 
a ese alumno. Si lo que ocurre en un videojuego se queda allí, no es 
gamificación, tiene que haber una participación del estudiante en el 
que sabe que realizará algunos retos para conseguir alguna victoria ya 
sean premios o puntos. 

La gamificación en educación no es estrictamente un juego, sino el 
uso de sus componentes en contextos no lúdicos, en las clases. Existen 
tres líneas formativas que los docentes utilizan para desarrollar el tema 
de gamificación educativa. Las tres líneas son: la primera es Utilizar 
de forma controlada los juegos, eso quiere decir que el profesor elige 
para el alumno y de esa manera adquirir las competencias y habilida-
des de los alumnos, en el que se identifican destrezas como la toma de 
decisiones, preparación de estrategia y adquirir visión espacial. Existen 
algunas experiencias en donde el alumno juega y el docente puede 
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calificar al alumno y trata de identificar las destrezas del estudiante 
para utilizarlos en un proceso formativo. Otra de las características es 
la Utilización de los elementos característicos de los juegos en el 
que el nivel de los juegos, los puntos, las medallas serán la motivación 
de aprendizaje del alumno, los premios se utilizan como estrategia de 
formación y calificación. 

Re-diseño de un Proceso de Aprendizaje

En este caso el profesor debe diseñar una asignatura, como un juego, 
y allí los alumnos adquieren conocimientos, habilidades y competencias, 
así que estos juegos están diseñados plataformas que ayudan al profesor 
gamificar su asignatura. 

La gamificación es pensar en medir resultados y en motivar no se 
debe confundir con un juego serio, ni que se dedique solamente a las 
recompensas, ni en programas de fidelización y no todo tiene que ver 
con la base tecnológica como lo dicen Rodríguez y Santiago (2015) 
en el libro Gamificación: Cómo motivar a tu alumnado y mejorar el 
clima en el aula, en el que indican que un profesor que juega en clase 
con sus alumnos al bingo con un cartón en el que contenga todos los 
elementos químicos de la tabla periódica y de una forma divertida, está 
gamificando, este profesor no es consciente de que está gamificando 
en su clase de Química y sin incorporar tecnología en el proceso, de 
esa manera se motiva a jóvenes a conseguir los objetivos planteados. 

Clasificación de Jugadores

Los jugadores o estudiantes que estén en aulas de clase también 
pueden hacer uso de las gamificaciones, según el autor Bartle (1996, 
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como citado en Alejaldre-Biel & García-Jiménez, 2015) en su libro 
‘Corazones, clubes, diamantes, picas: jugadores que se adaptan a los 
videojuegos’ indica cuáles son los perfiles de los jugadores según su 
comportamiento y personalidad. El primero son los asesinos que son 
ganadores, pero para ellos ganar no es suficiente y necesitan ser los 
mejores y conseguir el primer puesto en la tabla de clasificación. El 
segundo son los triunfadores que son los aventureros y se mueven guia-
dos por un afán de superación personal para ir subiendo de niveles. El 
tercero es el grupo de los sociables que juegan para relacionarse con 
otros jugadores, para ellos jugar es compartir ideas y tener el rol del 
compañerista.

Borrás (2015) señala en el manual Fundamentos de la Gamificación 
de la Universidad Politécnica de Madrid expone otro tipos de jugado-
res que existen en la gamificación como son los exploradores que le 
gustan investigar en su entorno y disfruta la actividad en sí misma, al 
jugador le gusta saber más, descubrir lo desconocido y sienten orgullo 
de su conocimiento del juego. Y por último están los ambiciosos que 
son los que quiere ganar en el rango y la competición de igual a igual. 

Foncubierta y Rodríguez (2014) afirman de la importancia de la 
tecnología en la gamificación de procesos que favorecen los temas 
formativos en la educación, los autores indican que permite ampliar los 
espacios de aprendizaje y llevarlos fuera del aula. Los alumnos pueden 
trabajar en el aprendizaje de una segunda lengua en cualquier momento 
y lugar, solo con tener acceso a internet, puesto que el formato digital 
resulta ser intuitivo y familiar para los estudiantes. Para ese proceso 
el docente tendrá en cuenta qué contenidos va a incluir y cómo va a 
diseñar la actividad para que sea accesible desde cualquier dispositivo 
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móvil. En el contexto de la gamificación los autores destacan el papel 
de la tecnología como una forma de automatizar los procesos para poner 
en práctica los elementos del juego como el control de la asignación de 
puntos, la tabla de posiciones y las recompensas, generando todo una 
experiencia de inmersión para los alumnos en el aula de clase. 

Proceso y Finalidad de la Gamificación 

En el tema de gamificación es importante conocer el proceso para 
llevar a cabo este tipo de apuestas en un aula de clase. Santiago Moll 
(2014) en su blog Justifica tu respuesta, habla de la Gamificación: 7 
claves para entender qué es y cómo funciona, en el que indica que lo 
primero es conocer la viabilidad, y valorar si este proceso es aplicable 
al contenido que se quiere enseñar en clase. También hay que definir 
los objetivos del proceso ¿Qué es lo que se pretende hacer con la ga-
mificación? A ¿Qué se le está apuntando? La motivación es otro de 
los aspectos importantes en la gamificación porque se debe valorar la 
predisposición y el perfil de un grupo de clase para llevar a cabo la ga-
mificación de una actividad de una materia. Así mismo, se debe tener 
en cuenta el tema de la implementación esto con el fin de sopesar qué 
relación existe entre la gamificación y el contenido que se enseña de 
una materia para de esa manera obtener los resultados, al final de un 
proceso de gamificación es imprescindible realizar una evaluación de 
los resultados de la propuesta de gamificación que se haya llevado a 
cabo en clase. 

En cuanto a la finalidad de los objetivos que persigue cualquier 
proceso de gamificación, Santiago Moll (2014) indica que hay tres 
conceptos que deben tener en cuenta como la fidelización en este caso 
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se establece un vínculo entre el alumno y el contenido que se está 
trabajando cambiando la perspectiva que tiene del mismo. Otro de los 
aspectos relevantes sería la motivación pues la gamificación quiere ser 
una herramienta para contribuir contra el aburrimiento de determinados 
contenidos aplicados en el aula. También es importante el proceso de 
Optimización que se entiende el hecho de recompensar al alumno en 
aquellas tareas que no tiene previsto ningún incentivo. 

Gamificación en las Aulas de Aprendizaje

La gamificación no es un proceso fácil de realizar y más cuando se 
trata de una ayuda en el plano educativo. Aunque la mayoría relacione 
la gamificación con la implementación de cualquier juego de la vida real 
en un aula de clase, lo cierto es que no todos los juegos podría decirse 
que se relacione con la gamificación en la educación.

Algunos conceptos que deberían tener en cuenta en realizar un pro-
ceso de gamificación en el ámbito educativo sería primero conocer que 
las personas son competitivas y que en todo momento querrán ganar 
y van a conseguir una estrategia como jugadores para ganar el juego, 
todas las personas que se relacionan en este juego sacarán su espíritu 
competidor. El juego deberá ser muy atractivo para que los estudiantes 
estén atentos a pasar todos los retos y desafíos que existen, es importante 
indicar que el juego entre menos entretenido u aburrido desmotivará a 
cualquier jugador. 

También es importante pensar en las recompensar que se les dará a 
los competidores, no se trata de que te nombren ganador sino tener una 
recompensa que motive a ese ganador a dar lo mejor de sí para poder 
ganar otras partidas, o motive a otros jugadores a ganar en la contien-
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dan. Por último, la gamificación es un excelente modo de incrementar 
la concentración, la motivación, la competencia y la autoexpresión. 

En este tema de la gamificación es importante indicar el significado 
de Serius Game o juego serios el cual se basa en utilizar un juego como 
un recurso de aprendizaje, la actividad lúdica se usa para desarrollar 
competencias y habilidades del estudiante. Su finalidad principal es el 
aprendizaje y simula contextos o escenarios reales en los que deben 
supera varios retos para lograr la consecución de objetivos. Los Jue-
gos serios se han creado con objetivos didácticos. Este tipo de juegos 
se especializan en áreas educativas, pero cada vez más está inmerso 
en temas de salud. Mientras el proceso de gamificación se utiliza la 
mecánica del juego en contextos que no son lúdicos como un curso 
online, elearning o presencial, donde se le otorga a los jugadores, 
puntos o medallas cuando se superan distintas actividades, donde 
se realiza el ranking de los jugadores. En otras palabras los ‘Serious 
Games’ deben tener una conexión explícita entre el mundo real y el 
virtual, y un propósito firme además de puro entretenimiento para ser 
considerados como tal.

Lo que realmente quiere ayudar a hacer los procesos de gamificación 
en el aula de clase es lograr un cambio en la actitud del estudiante, lo 
que se pretende es utilizar elementos de juego que llamen la atención 
de los alumnos. Los expertos han indicado que la idea básica de gami-
ficación indica que los juegos pueden cambiar o modificar la actitud o 
comportamiento de los estudiantes.

Aunque si miramos un poco más allá en la actualidad hay muy po-
cos profesores que están relacionados con el concepto de gamificación, 
pues no todos han tenido un conocimiento con videojuegos, aunque en 
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un futuro se puede pretender que la mayoría de asignaturas sean vistas 
desde un punto más gamificado y que los estudiantes a su vez puedan 
aprender los mismo conceptos de una manera distinta. 

Las autoras María Laura Angelini y Amparo García-Carbonell 
proponen la clase invertida a los alumnos de clase, es una metodología 
que exige un trabajo autónomo fuera del aula de clase para que cada 
alumno disponga de elementos que aportan el beneficio colectivo. Esta 
metodología supone un cambio en los roles de docente y alumnado, 
esto favorece según las autoras en un recurso valido en el ámbito edu-
cativo porque facilitan la planificación de estrategias, la negociación, 
la toma de decisiones o la interculturalidad. Además, el aprendizaje es 
más significativo cuando se involucra al alumnado en un rol y con una 
responsabilidad de jugar.

En la VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria 
Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación 
superior en el texto Gamificación y Docencia: Lo que la Universidad tiene 
que aprender de los Videojuegos, un grupo de investigación comenta 
las ventajas de la gamificación de cara a un alumno, el primero es que 
premia el esfuerzo o avisa y penaliza la falta de interés y además indica 
el momento exacto en que un alumno entre en una zona de peligro y se 
acerca el suspenso, de igual manera propone vías para mejorar su nota 
en la asignatura, y para mejorar su currículum de aprendizaje. 

En cuanto a la ventaja en cara a los profesores, supone una forma de 
fomentar el trabajo en el aula de clase, también permite tener un control 
automático del estado de los alumnos, descargando de tareas de gestión 
y facilita premiar a los que en realidad se lo merecen. 
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¿Qué es Kahoot?

Para la realización de esta ponencia escogí la herramienta Kahoot, 
es una de las propuestas de innovación en cuanto a gamificación en el 
ámbito escolar. Con esta herramienta los docentes podrán crear cues-
tionarios en línea para que los estudiantes respondan a través de sus 
dispositivos móviles. De esta forma crean un ambiente de competición 
sana el cual proporciona una retroalimentación a los alumnos. 

La herramienta también permite que los estudiantes jueguen creando 
conocimiento a través de concursos, debates y encuestas. Así mismo, el 
docente elige cuál es la mejor manera para que sus estudiantes respondan 
la actividad, en caso de que se realizara a través de los computadores 
o celulares o si se conoce en lo individual o en grupo.

Luego del juego se anima a los jugadores a crear y compartir sus 
propios Kahoots para profundizar en su comprensión, dominio y pro-
pósito, así como para participar en discusiones dirigidas por sus compa-
ñeros. Esta es una herramienta que se utiliza para repaso o evaluación 
para el alumno, aunque también la herramienta puede ser útil para las 
presentaciones en clase, con el fin de involucrar a los demás alumnos 
en la actividad y reforzar los temas de su exposición.

Los docentes pueden crear cuestionarios de respuestas múltiples 
tipo test, insertando texto, imágenes e incluso videos. La herramienta 
es totalmente gratuita. Para acceder a la aplicación los estudiantes 
tendrán que descargarla en sus celulares móviles. Después tendrán que 
insertar un código PIN que les dará la visualización del test que les 
dejó el profesor, para iniciar los estudiantes tendrán que registrar con 
el nombre de su usuario. 
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Se agrega el componente lúdico cuando los estudiantes se pueden 
poner diferentes apodos para empezar el juego en el aula de clase. Los 
estudiantes tendrán la misión de pulsar sus dispositivos sobre los colo-
res que aparecen con sus respectivas respuestas, si se trata de un juego 
de múltiple respuesta (rojo, amarillo, verde y azul) El docente puede 
modificar el tiempo que se destine para pasar a otra pregunta, pero el 
tiempo estimado es de 30 segundos. 

Después de que todos los estudiantes respondieron el test se exponen 
las respuestas correctas, y sale el ranking final, también es posible que 
los estudiantes puedan insertar un emoticón alegre o triste de acuerdo 
a los resultados obtenidos. Como resultado Kahoot es una herramienta 
motivadora para un grupo. 

Los docentes de cada área pueden poner un desafío a prueba a los 
estudiantes a través de la aplicación móvil, el profesor puede dejar 
Kahoots en los teléfonos para la revisión y refuerzo en las actividades 
que dejen. Los profesores de cada materia pueden realizar su propio 
juego de aprendizaje para reforzar conocimientos de la clase, introducir 
nuevos temas o animar a que el grupo trabaje en equipo. También se 
puede proyectar el Kahoot en el aula de clase.

Sin duda es una de las propuestas más innovadoras en cuanto a la 
gamificación en el aula de aprendizaje de una clase de inglés u otro 
idioma. Fue a través de la herramienta Kahoot la cual permitió crear 
cuestionarios en línea para que los aprendices respondan a través de 
sus dispositivos móviles personales. De una forma divertida y diferente 
crean un ambiente de competición sana y proporcionan retroalimen-
tación. Luego del juego se anima a los jugadores a crear y compartir 
sus propios kahoots para profundizar en su comprensión, dominio y 
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propósito, así como para participar en discusiones dirigidas por sus 
compañeros. Esta es una herramienta que se utiliza para repaso o eva-
luación para el alumno, aunque también la herramienta puede ser útil 
para las presentaciones en clase, con el fin de involucrar a los demás 
alumnos en la actividad y reforzar los temas de su exposición.

Imagen 1. International Teacher Magazine (ITM) (s.f.)

La herramienta permite compartir las actividades en la aplicación, 
con este método no solo beneficiará a los estudiantes sino también a otros 
docentes que puedan utilizar esa misma actividad para jugar con otros 
alumnos. De igual manera para mirar los resultados de los estudiantes, 
la aplicación puede descargar los resultados en Excel para guardarlos 
en Google Drive, además pueden incluir datos y estadísticas que son 
de gran ayuda para el docente encargado. 
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Características de Kahoot

Hay seis características importantes que tiene esta aplicación: 
Adaptable: Es una de las aplicaciones educativas que permite crear 

juegos pedagógicos de una manera más rápida sobre cualquier tema. 
Simple: Funciona en cualquier dispositivo móvil y con una buena 

conexión a internet o Wi-fi el docente puede acceder a todos los usuarios y 
estos a su vez en algunas actividades puede que no les pida que se registren.

Diversidad: La aplicación no solo deja que los estudiantes jueguen 
sino que le ayuda a reforzar los conocimientos que vieron en clase, 
introducir temáticas, fomentar el trabajo en equipo, entre otras cosas. 

Motivante: A los estudiantes les encanta porque es ideal para el 
conocimiento fuera de una clase de pizarrón y marcador. 

Global: Les permite a jóvenes conectarse en cualquier día y sin restric-
ción de horario. Además de conectarse con personas de más de 180 países. 

Es gratis: no necesitas pagar para convertir Kahoot en una herra-
mienta de trabajo al interior de su aula de aprendizaje.

Imagen 2. we are human (s.f.)
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¿Cómo usar Kahoot? 

Aprender a usar Kahoot es muy fácil no importa si es a través de 
un celular o de una Tablet, o computadora. El primer paso es crear 
una cuenta, la cual no tiene costo, luego de realizar el registro tendrá 
que confirmar la cuenta dando clic en el mensaje de confirmación de 
su correo electrónico. Antes de realizar el registro puede realizar una 
prueba a través de la prueba Intro Quiz o podrá ingresar a la biblioteca 
de Kahoots públicos y probar cualquiera de ellos, para que se haga una 
idea de la navegación del juego.

La segunda parte es que debe elegir el tipo de Kahoot que quiere 
crear, eligiendo entre tres opciones: Quiz, Survey y Discussion. En la 
opción Quiz podrá acceder a la gamificación, el usuario podrá distin-
guir las respuestas correctas de las incorrectas y las puntúa, creando 
un ranking entre los participantes que potencialicen el espíritu lúdico 
de cada uno de los asistentes. La opción Survey es muy parecida a la 
anterior sin embargo en esta no se puntea las respuestas y rebaja el nivel 
de competitividad, pero será una elección útil para tener un poco más 
de conocimiento. Y por última se encuentra la opción Discussion que 
como su nombre lo indica sirve para sostener un diálogo, en el que el 
usuario responde a una serie de opiniones, a pesar de tener un número 
limitados de posibles respuestas, no hay una respuesta correcta, todas 
son válidas por ser respuestas abierta. 

Ahora es el turno de introducir preguntas y respuestas. Luego de 
elegir el tipo de Kahoot, deberá introducir el nombre del cuestionario 
y después ya podrá agregar las preguntas correspondientes. Para cada 
pregunta debe elegir el título de la pregunta que debe tener un máximo 
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de 95 caracteres, también debe especificar cuánto tiempo quiere dejar al 
público para que responda (1 a 5 minutos) y cuántas posibles respuestas 
tendrá cada pregunta, un máximo de tres o cuatro por pregunta podrí ser

También existe la posibilidad de insertar una imagen o un video en 
el que ilustre muy bien de qué se trata la pregunta. Aunque existe un 
límite de preguntas en Kahoot los expertos recomiendan en que no se 
exceda las 20 preguntas para no alargar innecesariamente el juego y 
sea más práctico para los estudiantes. Cuando se realice la creación de 
preguntas, el programa le permitirá ordenar las preguntas en el orden 
que según le convenga al profesor o al creador de la gamificación. 

Antes de que los estudiantes jueguen, tendrá que realizarle los úl-
timos ajustes: si quiere que el juego sea público o privado, cuál es el 
tipo de público que va dirigido, el nivel de dificultad y la introducción 
de una descripción del cuestionario, las etiquetas y palabras claves y 
ya está listo para empezar a jugar. 

Conclusiones

Sin duda alguna, Kahoot, es una de las plataformas que se ha inte-
resado por hacer gamificación, es una herramienta divertida, dinámica 
y ofrece herramientas útiles pero como todo es indispensable que se 
le saque el mayor provecho para poder reforzar los conceptos vistos 
en clase. Es posible que con este tipo de herramientas se puedan hacer 
preguntas de un tema visto o en clase o incluso de una materia, depende 
del uso que le pueda dar el profesor en el tema educativo. 

En Kahoot los temas también pueden ser transversales, puesto que 
permite hacer preguntas sobre más de una asignatura a la vez, la cantidad 
de preguntas se elegirán de acuerdo a la asignatura o la actividad que se 
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quiera dar a conocer, lo ideal es que sea entre 10 y 20 preguntas, que es 
un buen número, las suficiente para que el juego sea atractivo, que no 
sea tan corto ni tampoco demasiado largo sino que sea más atractivo. 
Así mismo, las personas a cargo de juego en Kahoot pueden hacer uso 
en recursos multimedia que ofrece la plataforma ya sea como imágenes 
o videos para permitir entender algo que al estudiante le cuestione en 
el aula de aprendizaje. La herramienta da la opción de compartir cues-
tionarios, esto como una forma de ayudar a los estudiantes a repasar el 
cuestionario pero también beneficia a otros docentes que pueden utilizar 
ese mismo material para jugar con sus alumnos de clase. 

Reconociendo que la inmersión no es solo un estado ajeno a las 
tecnologías digitales, se reconoce más como un proceso universal y 
natural para entrar en un discurso, un relato o un mundo de ficción 
desconocido. Uno de los objetivos de la gamificación en aulas educa-
tivas es conseguir un mejor rendimiento académico del alumno, en el 
que es útil utilizar todo tipo de técnicas que estimulen la motivación 
de los alumnos pasivos. Aunque el objetivo de la gamificación no es el 
remedio contra los problemas de aprendizaje de los alumnos ni sirve 
para que las materias que menos les gusten sean las más divertidas, la 
gamificación en temas educativos quiere empujar a actuar al alumno 
en el centro de experiencia del conocimiento a través de un espacio 
dinámico y de destreza.

Sin embargo, en el aula de aprendizaje se encontrarán algunos 
alumnos que tengan una predisposición nula a la participación del juego 
dentro del aula de clase, gamificar en una materia específica se trata 
de una inmersión del alumno pero no significa que todos los alumnos 
participen de la misma manera, eso no dependerá del juego sino de la 
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actitud del estudiante y su predisposición a aprender de una manera 
distinta en su mismo entorno. No es jugar por jugar, la dinámica debe 
estar orientada a los resultados de aprendizaje del alumno.

El gran desafío ahora es la implementación de este tipo de herra-
mientas que se pretende se dará a partir de la flexibilidad de docentes 
y la parte directiva de los colegios para que hagan un mayor esfuerzo 
y consigan hacer una apuesta distinta en la forma cómo se dan los co-
nocimientos a un grupos de estudiantes en una aula de aprendizaje, así 
mismo, es un llamado al gobierno nacional para que se comprometa 
y apoye con la implementación de esta y otras herramientas de gami-
ficación en aulas de colegios distritales, con el fin de que se deje a un 
lado los tableros con marcadores y los alumnos empiecen a aprender 
conceptos a través del juego y de la gamificación. 
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Gamificación como Herramienta Inmersiva: 
Análisis de “Detrás del Paraíso”

Natalia Revello Mouriz1

Marco Teórico

El Juego y Por Qué Jugamos

El juego es una actividad anterior a la cultura y es característica de 
todos los animales (Huizinga, 2007). No es de extrañarse que hoy en 
día encontremos un componente lúdico en nuestra vida cotidiana, con 
cada paso que damos: en una publicidad, una red social, el trabajo o 
la escuela. Lo mismo sucede si consumimos algún tipo de contenido 
audiovisual, ya sea en la televisión, computadora o dispositivo móvil.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el término juego 
tiene varias acepciones diferentes. Varios autores que tratan el tema 
coinciden en que el juego es una actividad libre, voluntaria, delimitada 
en tiempo y espacio, y que responde a una serie de reglas consensuadas 
por los jugadores. 
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Quien juega se aleja de la vida cotidiana, sale de la vida común y 
corriente para adentrarse a un mundo abstracto o imaginario. Aún así, 
todo juega significa algo, ya que “rebasa el instinto inmediato de conser-
vación y da un sentido a la ocupación vital” (Huizinga, 2007, p. 12). A 
su vez, el juego no es opuesto a lo considerado serio, ya que la actividad 
puede desarrollarse sin que el jugador tenga la más mínima inclinación 
a reírse, por ejemplo, un juego de ajedrez o un partido de golf.

Relacionado al juego, un concepto muy en auge actualmente es el 
de gamificación, que básicamente es “la utilización de mecanismos, la 
estética y el uso del pensamiento para atraer a las personas, incitar a la 
acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, p. 9). 

Desde el concepto de gamificación, siempre la finalidad del juego es 
influir en la conducta psicológica y social del jugador. Con elementos 
lúdicos, el usuario pasa más tiempo frente al contenido y así es más 
propenso a que esa influencia sea real. Los elementos lúdicos son casi 
innumerables: puntajes, desafíos, ganancias, contrincantes, misiones, 
etc. Todos ellos pueden ser llevados a contextos de no-juego: conseguir 
puntos en el aula, ser el empleado del mes en el trabajo, ganar dinero 
en un programa de trivias, etc.

Por el mismo camino que la gamificación va el eduentretenimiento, 
una palabra que designa a espectáculos, eventos, programas de radio 
y televisión que en su formato y programación presentan contenido 
educativo a través del entretenimiento (Queiroga, 2007). Es decir, el 
objetivo del eduentretenimiento siempre es el aprendizaje. 

Por otra línea, los newsgames son juegos que tienen como finalidad 
última informar acerca de un determinado tema. Este concepto, muy 
ligado al periodismo, “tuvo su origen como una manera de analizar y 
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cuestionar críticamente las noticias, a través de la lectura pero por sobre 
todo de la acción del cuerpo” (Frasca, 2013, p. 256). 

Sin ir más lejos, podemos establecer que cualquier tipo de narrativa 
parece poder beneficiarse de utilizar la mecánica del juego, en su forma 
de gamificación, newsgames o eduentretenimiento, sea cual sea su fin 
(educativo, informativo, psicológico-conductual). 

Documentar la Realidad 

Para el análisis de “Detrás del Paraíso”, es necesario tener claro el 
concepto de documental interactivo. En primer lugar, resulta complejo 
definir en pocas palabras qué es un documental, ya que lo único indiscu-
tible es “la noción de que el documental explora personas y situaciones 
reales” (Rabiger, 2001, p.11). Podríamos decir, sin ningún ánimo de 
ser conclusivos, que el documental es un contenido audiovisual que 
representa, con carácter informativo o didáctico, hechos y procesos de 
la realidad.

En segundo lugar, la interactividad supone un recorrido más o menos 
libre de una narrativa por parte de un usuario, que toma un rol activo 
frente a un relato. Este último punto es determinante, ya que la interac-
tividad abarca tanto la interacción social del usuario con otros usuarios, 
como la amplia opción de caminos que un usuario puede elegir para 
transitar la historia del documental, en cualquiera de las plataformas 
disponibles a su alcance. 

Por lo tanto, la interactividad es un elemento de las narrativas actua-
les, que supone una mayor democratización por el hecho de permitir la 
participación de los usuarios de manera libre en un relato, lo que se da 
gracias a la hipertextualidad y la organización de la memoria en forma 
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de base de datos, ambas características de los medios digitales (Díaz 
Noci, 2006).

Finalmente, podemos establecer que el documental multimedia 
interactivo combina lenguajes y sistemas de comunicación -multimo-
dalidad-, con nuevas experiencias interactivas donde los usuarios toman 
un rol protagónico -interactividad- (Gifreu, 2013). 

El documental interactivo comparte con el documental clásico o 
lineal el hecho de narrar historias reales, con personajes verosímiles, 
donde siempre hay una intervención creativa en la documentación de 
la realidad. 

Sin embargo, ambos tipos de documental se diferencian en ciertos 
aspectos. Podemos decir que, a diferencia del documental lineal, el 
interactivo no tiene un solo punto de partida o una ruta preestablecida 
por el autor, sino que los recorridos por el relato son múltiples; el orden 
del discurso es alterable y no hay límites claros en la autoría, existien-
do la posibilidad de modificar la obra y configurando sistemas vivos, 
actualizables, modificables (Gaudenzi, 2013). 

Es posible afirmar que la clave que diferencia a uno de otro es la in-
teractividad. En ambos, se invita al espectador a interpretar y reflexionar 
sobre lo que está consumiendo, a observar, comprender y pensar sobre 
lo que se ve en la pantalla. No obstante, el documental multimedia in-
teractivo invita a la participación física, ya sea a la toma de decisiones 
o a la incorporación de contenido nuevo (Irigaray, 2017, p. 66). 

La interactividad puede ser semi-abierta, donde los participantes 
añaden datos o contenidos pero no cambia la narrativa, o abierta, don-
de el documental se adapta totalmente al usuario y se ve transformado 
por su intervención. En este sentido, el consumo del documental será 
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diferente de acuerdo al usuario que lo esté consumiendo, generándose 
tantos relatos como usuarios consumen la historia.

El documental interactivo constituye un nuevo lenguaje que enreda 
otros lenguajes en un todo narrativo, por lo que aún hay mucho para 
investigar sobre su incidencia en el ecosistema cultural de medios actual.

Generar Inmersión en una Realidad Extendida

La inmersión es, para ponerlo en pocas palabras, un entorno al que 
un usuario se adentra a través de diversos elementos sensoriales. Si un 
relato es inmersivo es porque crea un espacio con el que el usuario pue-
de establecer una relación, construyéndose el escenario de una “acción 
narrativa potencial” (Ryan, 2004). 

Además, para que una narrativa sea inmersiva hace falta tanto la 
disposición del autor como del receptor, porque aunque existan modos 
de inmersión creados por el primero, no tendrán lugar si el segundo no 
está dispuesto. Dentro de un entorno digital, la inmersión no se genera 
solamente en base a tecnología, sino que hace falta una cualidad psico-
lógica que se despierte en el usuario a partir del escenario digital que 
se le presente (Domínguez, 2013). 

Entonces hace falta que existan elementos sensoriales que funcio-
nen como disparadores de esa capacidad psicológica del usuario, para 
así generar una mayor inmersión en el relato. Cuando un usuario se 
introduce en el relato tomando un rol determinado, se constituye como 
un objetivo de inmersión que puede responder de manera realista a 
situaciones virtuales. 

Para generar esa inmersión, el usuario se adentrará en una realidad 
determinada, una interfaz tangible dentro del continuo realidad-vir-
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tualidad, tal y como fue presentado por Paul Migran y Fumio Kishino 
(1994). Este continuo comienza con nuestra realidad concreta, para 
ir acercándose paso a paso a una realidad virtual, totalmente digital, 
envolvente e inmersiva, que abarca todo tipo de entorno digital. Estos 
entornos digitales se diferencian por el tipo de dispositivo para visua-
lizarlos, según el cual serán total o parcialmente inmersivos. 

Análisis de Caso: Detrás del Paraíso

Para realizar el análisis de “Detrás del Paraíso”, utilizaremos diversas 
variables, tomando como base la tabla 1 a continuación: 

Tabla 1. 
Guía de análisis. 

DETRÁS DEL PARAÍSO
Año 2016
País España
Producción RUIDO Photo / eldiario.es
Autoría Angelo Attanasio
Tema Turismo masivo

Gamificación /Elementos 
lúdicos

Rol, misión/reto, asignación de puntaje 
(cuestionario, trivia, sopa de letras, 
juego de memoria, histogramas)

Estructura hipertextual Axial, lineal

Modalidad de navegación Partida, testimonial, audiovisual, 
simulada

Modalidad de interacción Social 2.0
Otros elementos 
inmersivos Sonido, videos 360, gamificación

Elaboración en base a la propuesta de Gifreu (2013), Jorge Vázquez y Xosé López 
(2017).
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“Detrás del Paraíso” es un proyecto realizado por el periodista An-
gelo Attanasio y la empresa RUIDO Photo, en el año 2016, que tiene 
una duración aproximada de 45 minutos y es originario de España. Fue 
producido para el diario.es.

El documental trata el tema de las consecuencias del turismo ma-
sivo a los destinos de Zanzíbar, Republica Dominicana o Tailandia. El 
mismo comienza con un texto que nos introduce al relato: tomaremos 
el rol de un turista que tendrá la opción de visitar diferentes destinos y 
podremos ganar un premio (aunque no se especifica cuál). 

Imagen 1. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)

Para comenzar a recorrer el relato no es necesario hacerse un usua-
rio. Sin preámbulos, seleccionamos un destino y emprendemos el viaje. 
Cada destino tiene determinada cantidad de “pantallas”, que cuentan 
con distintos recursos audiovisuales (fotografías, videos 360, sonido 
ambiente, música ocasional, etc.). Es posible ir hacia adelante, atrás o 
saltear cuantas veces se desee.
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Imagen 2. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)

Al acceder a cada uno de los destinos disponibles, la interfaz muestra 
una barra en la parte inferior con un indicador de puntuación y una ba-
rra de progreso que da cuenta del avance del capítulo. Cada uno de los 
destinos tiene una estructura similar, comenzando con una presentación 
del lugar en base a fotografía, sonido ambiente y texto desplegable, que 
se intercala con videos de entrevistas a personajes clave del destino 
(videos con una duración máxima de dos minutos), junto a mini-juegos 
relacionados a la información que se brinda en los audiovisuales. 

Imagen 3. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)
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Su estructura hipertextual es sencilla, del tipo lineal en tanto el 
relato se desarrolla en un sentido predeterminado, y axial, dado que el 
usuario puede saltar, volver o adelantar sobre esa linealidad (Vázquez 
& López, 2017). 

Las modalidades de interacción, como plantea Gifreu, “van un paso 
más allá y proponen un escenario en el que el receptor se convierte en 
cierto modo en emisor: éste puede dejar una marca o huella de su paso 
por la obra” (2013, p. 336). En este sentido, “Detrás del Paraíso” tiene 
una modalidad del tipo Social 2.0, una participación por parte del usuario 
de nivel bajo, como explicaremos a continuación. 

El documental tiene una interactividad selectiva y comunicativa 
(Rost, 2008). Es posible que el usuario seleccione qué destinos recorrer 
y en qué orden, así como que controle el tiempo de exposición a cada 
contenido, teniendo la opción de elegir cómo hacer el recorrido de 
acuerdo a su gusto personal. Por otro lado, el usuario puede compartir su 
puntuación y difundir la existencia del documental en dos redes sociales: 
Facebook y Twitter, adquiriendo esto relevancia pública. Esto conforma 
una interactividad comunicativa, de acuerdo a Rost. Sin embargo, no es 
posible producir contenido y sumarlo al propio documental.

Imagen 4. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)
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La modalidad de navegación es predominantemente partida, pode-
mos navegar con libertad por una línea de progreso determinada por el 
autor y saltar de un nivel a otro cuando lo decidamos (Gifreu, 2013). 
A su vez, el documental está dividido en tres unidades temáticas, co-
rrespondiéndose una para cada destino. Navegamos el documental en 
sentido horizontal, con el contenido dividido en niveles o capítulos. 

Por otra parte, el documental tiene una navegación testimonial, es 
decir, cada personaje entrevistado se especializa en un tema determinado 
y al hacer clic sobre ellos accedemos a la información, en base a la cual 
se desplegarán una serie de preguntas sobre la temática. En adición, 
el documental cuenta con una navegación preferencial y simulada. La 
exposición al discurso audiovisual es secuencial-lineal, y recrea una 
situación real para lograr una mayor inmersión con juegos interactivos. 

El documental está producido en formato responsive, ya que es 
posible visualizarlo desde dispositivos móviles, aunque en el caso de 
algunos mini-juegos existen problemas de usabilidad. Es vital, teniendo 
en cuenta la realidad del ecosistema digital de medios de comunica-
ción, que el contenido sea pensado primero para móvil y luego en su 
adaptación para el resto de los dispositivos. 

Como elementos inmersivos, podemos destacar en primer lugar el 
sonido, que está presente a lo largo de todo el documental, ya sea con 
sonido ambiente, que logra envolver al usuario y transportarlo a cada 
destino, música local y voces con acentos muy lugareños, que también 
aportan a llevarnos a cada localidad. 

En segundo lugar, los videos 360, que generan una inmersión parcial 
al ser consumidos en desktop, son utilizados para mostrar los recorridos 
por las calles de cada destino turístico. Ya sea desde un auto o cami-
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nando, la cámara nos muestra cómo es transitar cada uno de los lugares 
como si estuviésemos allí. 

Por último, la gamificación, que acompaña cada nivel de la narrativa 
desde el inicio, con juegos como una sencilla sopa de letras, un juego 
de memoria o cuestionarios. Elementos lúdicos tales como la atribución 
de roles, la asignación de puntajes y la definición de un reto destacan 
como los principales a la hora de generar inmersión en este documental.

Imagen 5. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)

4. Reflexión Final

El actual escenario digital del ecosistema mediático trae aparejadas 
nuevas narrativas, que exploran en los rasgos más innovadores del 
lenguaje audiovisual. 

Podemos aproximarnos a una definición del docugame o documen-
tal interactivo gamificado como una forma innovadora de representar 
la realidad, buscando la convivencia de contenidos informativos y el 
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entretenimiento, para así lograr un mayor grado de inmersión a través 
del compromiso del usuario, generado por elementos lúdicos propios 
del juego o videojuego. 

En este tipo de narrativas existe una ruptura de la secuencialidad 
que promueve una mayor implicancia del usuario, dadas las opciones 
interactivas que éste puede realizar. El usuario se vuelve un poco más 
protagonista de la obra, en mayor o menor grado, aunque en el caso 
estudiado, “Detrás del Paraíso”, el control sobre el contenido por parte 
del autor es muy alto. 

La gamificación llega para aportar una nueva dimensión al conteni-
do informativo del documental interactivo. Más allá de que el webdoc 
siempre mantiene su carácter de pieza informativa, mantiene el proceso 
y desarrollo de dinámicas propias de un videojuego. 

Podemos establecer que el reto/misión, la atribución de un rol en 
el relato y la asignación de puntajes son elementos clave a la hora de 
generar inmersión en un relato desde la gamificación, más allá del juego 
seleccionado para hacerlo. 

En primer lugar, el reto tiene una importante carga psicológica y su 
objetivo es influir en el comportamiento de quien juega. Aquí se expresa 
la necesidad del jugador de conseguir superar las expectativas que el 
juego le impone: conseguir el reto es un ejemplo de superación para el 
usuario. De hecho, Huizinga sostiene que el sentido agonal del juego, 
es decir, su sentido competitivo, ha sido muy fomentado por nuestra 
cultura, ya que en todos los campos la comunicación entre los seres 
humanos se ha hecho más accesible y “la técnica, la publicidad y la 
propaganda incitan a la competencia y hacen posible su satisfacción” 
(2007, p. 253). 
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En el caso estudiado, el reto es explicitado al comienzo del docu-
mental y para cumplirlo hace falta ponerse en el rol de un turista. Aquí 
se establece un segundo elemento relevante para generar inmersión: 
la atribución de un rol, que genera una empatía e identificación casi 
instantánea por parte del usuario para recorrer la historia. 

En la búsqueda de lograr una mayor inmersión e interacción, la 
generación de contenido propio por parte del usuario parece ser un 
camino que es posible explorar incluso como un juego, aunque en el 
caso estudiado no pueda observarse. 

Para concluir, podemos establecer que la realidad está representada 
de modo expositivo, para que el usuario observe y reflexione acerca de 
la información brindada en forma de textos informativos y testimonios 
de personajes, y la interactividad más relevante se halla en los elementos 
lúdicos descriptos anteriormente.
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Atualmente, as crianças estão imersas em uma sociedade que cada 
vez mais disponibiliza produtos eletrônicos destinados a elas. Os brin-
quedos foram sendo aperfeiçoados, transformando a condução da brin-
cadeira, pois não são mais as crianças que dirigem a brincadeira, mas 
o brinquedo, é ele que dita os comandos e a criança os executa. Sendo 
assim, esta fase da criança da contemporaneidade foi conceituada por 
Levin (2007) como Infância Virtual. Da mesma forma, com a evolução 
dos brinquedos, surgem os videogames, juntamente com uma variedade 
de modelos e jogos. Por meio desse instrumento, elas encenam, trans-
formam-se nos personagens do jogo, a brincadeira está determinada 
eletronicamente do início ao fim.

Para Dornelles (2006), a tecnologia é sempre bem-vinda, mas...

“cabe aos pais cuidar da agenda dos filhos pequenos, incluindo 
atividades físicas e jamais deixar o filho perder o contato “olho no 
olho” com o amigo. É frente a frente, no contato físico que as diferen-
ças são resolvidas. Aprende-se a argumentar, a sustentar a defesa. 
Descobre-se que o mundo não é só tecnologia.” (Dornelles, 2006).

Para Machado (2008), o computador ganhou a preferência das 
crianças,

“Os brinquedos e jogos, inanimados, podem até atrair a curiosidade 
da criança caso ela tenha sido estimulada pela família a utilizar e 
se divertir com tais recursos em sua experiência anterior, mas inva-
riavelmente os jogos, cores, sons, recursos multimídia, o teclado, o 
mouse, a possibilidade de apertar botões e acionar programas, abrir 
janelas e variar as brincadeiras irão fazer com que o computador 
ganhe a disputa.” (Machado, 2008).
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Mas não somente os computadores ganharam a preferência no 
universo infantil, hoje em dia o acesso as tecnologias mobiles, como 
celulares, tablets, se destacam como as tecnologias mais utilizadas 
entre as crianças.

Os objetivos deste artigo será identificar as tecnologias mais presentes 
e utilizadas no universo infantil, e como elas contribuem para a formação 
cognitiva, psicomotora e social das crianças. Tem o intuito também de 
descrever alguns jogos sobre sustentabilidade, visando que o processo 
de formação infantil já comece com a criança não somente sabendo a 
importância da preservação do ambiente em que vive, mas contribuindo 
desde pequena para a preservação deste meio.

A metodologia utilizada será uma pesquisa bibliográfica onde será 
descrito os aplicativos infantis que podem ser utilizados computado-
res, tablets e smartphones e alguns tipos de videogames que também 
trazem grandes benefícios para o desenvolvimento infantil, e ajudam 
a criança a ter consciência da preservação do meio ambiente, como 
por exemplo, o Cidade Verde, o SOS Mata Atlântica e o Reduzindo 
o lixo eletrônico.

Processos Cognitivos e o Desenvolvimento Infantil

Processos cognitivos são os procedimentos que usamos para adi-
cionar novos conhecimentos e tomar decisões baseadas nesses co-
nhecimentos. Cognição é a capacidade de processar informações 
e transformá-las em conhecimento, com base em um conjunto de 
habilidades mentais e cerebrais como a percepção, a atenção, a asso-
ciação, a imaginação, o juízo, o raciocínio e a memória. O processo 
cognitivo consiste em uma sequência de eventos necessários para a 
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formação de qualquer conteúdo do conhecimento através de atividades 
da mente. Ele é desenvolvido desde a primeira infância até a fase do 
envelhecimento. As diferentes funções cognitivas desempenham um 
papel nesses processos, cada uma dessas funções cognitivas funcio-
nam em conjunto para integrar os novos conhecimentos e criar uma 
interpretação do mundo que nos rodeia.

A teoria piagetiana percebe o desenvolvimento cognitivo construído 
a partir do biológico. Segundo Piaget (1975), a inteligência começa a 
se organizar por meio de uma lógica da ação sobre o biológico, ou seja, 
para Piaget, os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico. 
Desta forma, pode-se concluir que Piaget entendia o cognitivo como uma 
adaptação, que organiza a função de estruturar o universo do indivíduo. 
Este conceito refere-se à relação entre o pensamento e os objetos, uma 
vez que a capacidade cognitiva irá construir mentalmente as estruturas 
capazes de serem aplicadas às do meio.

A criança constitui sua inteligência através de sua interação com o 
mundo, com esquemas mentais que possibilitam aprender a realidade. 
Tafner (2008) refere que estes esquemas possibilitam a identificação da 
entrada de estímulos. Desta forma, o organismo consegue diferenciar 
estímulos e generalizá-los. O autor compara os esquemas a fichas de 
um arquivo, no qual o infante procura “encaixar” o estímulo recebido 
em um esquema que possua. Pode-se dizer que tais estruturas “admi-
nistram” os eventos da forma como são percebidos pelo organismo, 
agrupando-os conforme suas características semelhantes.

Existem vários tipos de processos cognitivos, e explicaremos melhor 
abaixo cada um deles.
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Tipos de Processos Cognitivos

A percepção cognitiva nos permite organizar e entender o mundo 
através de estímulos que recebemos dos diferentes sentidos como a 
vista, a audição, o gosto, o cheiro e o tato. Enquanto a maioria das 
pessoas conhecem os sentidos mais comuns, outros menos conhecidos 
como a propriocepção (estímulo que percebe inconscientemente nossa 
posição no espaço e determina a orientação espacial) e a interocepção 
(é a capacidade de reconhecer estímulos e sensações que nosso corpo 
nos envia, como a fome e a sede). Quando o estímulo é recebido, nosso 
cérebro integra todas as informações, criando uma nova memória.

A atenção é o processo cognitivo que nos permite concentrar em um 
estímulo ou atividade para processá-los mais profundamente depois. 
Ela é uma função cognitiva fundamental para o desenvolvimento de 
situações cotidianas, usada para a maioria das tarefas que realizamos 
no dia a dia. De fato, foi considerada um mecanismo que controla e 
regula o resto dos processos cognitivos: da percepção (precisamos da 
atenção para focar em um estímulo que nossos sentidos não alcançam) 
à aprendizagem e processos complexos de raciocínio.

A memória é a função cognitiva que nos permite codificar, armaze-
nar e recuperar informações do passado. É um processo básico para a 
aprendizagem, pois é o que nos permite criar um sentido de identidade. 
Existem muitos tipos de memória, tais como a memória de curto prazo, 
a habilidade para reter informações do passado durante um curto perío-
do de tempo (como, por exemplo, lembrar de um número de telefone e 
mantê-lo memorizado até anotá-lo em um papel) e a memória a longo 
prazo, onde armazenamos todas as memórias que mantemos durante um 
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período longo de tempo. A memória a longo prazo pode ser dividida em 
grupos mais pequenos: a memória declarativa e a memória processual. 
A memória declarativa consiste no conhecimento adquirido através da 
linguagem, da educação e dos conhecimentos aprendidos através das 
experiências pessoais. A memória processual faz alusão à aprendizagem 
através das rotinas (saber como dirigir ou andar de bicicleta). Outros 
tipos de memória são a memória auditiva, memória contextual, nome-
ação e o reconhecimento.

O pensamento é fundamental para todos os processos cognitivos. 
Nos permite integrar todas as informações recebidas e as relações esta-
belecidas entre os acontecimentos e conhecimentos. Para isso, ele usa 
o raciocínio, a síntese e a resolução de problemas.

A linguagem é a habilidade para expressar os pensamentos e senti-
mentos através da palavra falada. É uma ferramenta que usamos para 
comunicar, organizar e transmitir informações que temos sobre nós 
mesmos e o mundo. A linguagem e o pensamento se desenvolvem em 
conjunto e estão estreitamente relacionadas, além de se influenciarem 
mutuamente.

A aprendizagem é o processo cognitivo que usamos para incorporar 
novas informações a nosso conhecimento prévio. A aprendizagem inclui 
elementos tão diversos como os comportamentos ou hábitos, tais como 
escovar os dentes ou aprender a andar, e como realizar essas ações atra-
vés da socialização. Piaget e outros autores já se manifestaram sobre 
a aprendizagem cognitiva como processo de informação, entrando em 
nosso sistema cognitivo e alterando ele.
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A tecnologia contribui para o desenvolvimento infantil estimulando 
os processos cognitivos. Abaixo descreveremos alguns aplicativos que 
contribuem para uma melhor aprendizagem, raciocínio e interação social.

Jogos e Aplicativos que Instigam a Aprendizagem

A escola é o primeiro espaço institucional em que a criança começa 
a ampliar as suas relações sociais e afetivas. Por essa razão, este espaço 
deve propiciar à criança a construção de conhecimentos significativos, 
estimulando-a desenvolver a sua criatividade e conhecimento cognitivo. 
Ao usufruir da utilização de dispositivos móveis tanto na escola como 
em casa, a criança aprimorará diferentes habilidades e competências 
como: coordenação, lateralidade, percepção visual (tamanho, cor, for-
ma) e auditiva. Também estimulará o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, assim como noções de planejamento e organização. Assim, 
para que sejam desenvolvidos softwares que atendam às necessidades 
de ensino-aprendizagem de uma criança os seguintes aspectos devem 
ser observados:

Autonomia: à medida que aprende a manusear o aparelho tec-
nológico, começa a ter maior autonomia nas suas tarefas, suas 
escolhas diante das alternativas tornam-se mais independentes e 
rápidas. Os aplicativos devem estimular a autonomia da criança.

Criatividade: o mundo computacional faz com que a criança, 
desperte seu imaginário, desejos e vontades. Os aplicativos devem 
auxiliar nesse processo através de componentes que estimulem 
a criança em sua imaginação. Este estímulo pode ser dado com 
a disponibilização de pequenos jogos computacionais que fa-
zem com que a criança seja estimulada a desenvolver soluções 
criativas a cada etapa da atividade.
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Curiosidade: crianças na faixa de 3 a 5 anos estão descobrindo 
o mundo à sua volta. Elas começam a perceber os objetos que a 
cercam e isso as tornam muito curiosas. À medida em que ma-
nuseiam esta tecnologia, a curiosidade vai aumentando, e cada 
descoberta referente às funções do dispositivo móvel retorna 
como recompensa vitoriosa e alegre. Já os aplicativos devem 
fornecer em sua interface componentes que desafiem a criança 
ao toque, como por exemplo, botões animados, reprodução de 
sons ou vídeos e uso de cores despertem a curiosidade de interação. 
Desenvolvimento sensório-motor: nesta fase, as crianças estão 
aprimorando a capacidade motora, aspecto que é amplamente 
trabalhado ao utilizar esta ferramenta.

Errar sem medo: talvez durante o processo de aprendizagem 
um dos maiores medos das crianças seja a repreensão que poderá 
sofrer ao efetuar algo errado. Dentro do contexto computacional, 
esse medo diminui, pois, a criança não tem medo de errar, já que 
para ela a utilização de aparelhos tecnológicos é uma brincadeira 
na qual não se sente tão pressionada ao errar.

Interdisciplinaridade: A computação móvel pode auxiliar o 
professor no ensino dos conteúdos, das diferentes disciplinas 
curriculares. Assim, através de aplicativos educacionais, a pro-
fessora pode explorar matemática, leitura e escrita, leitura de 
imagens, formas geométricas, parâmetros de som e coordenação 
ao mesmo tempo. Enfim, o professor pode trabalhar várias áreas 
do conhecimento de forma mais divertida e envolvente.

Motivação: a utilização de aparatos tecnológicos é uma forma 
de fazer com que as crianças tenham interesse em aprender e 
através desta, a criança sente-se motivada a participar em aula, 
pois o aprendizado ocorre de forma prazerosa, uma vez que a 
utilização de aplicativos como jogos educacionais, prendem a 
atenção otimizando a realização das tarefas. Os aplicativos de-
vem usar design e usabilidade que estimule e motive a criança 
a prosseguir no desenvolvimento de atividades.

Rapidez e raciocínio lógico: O computador leva a criança a 
ter velocidade e rapidez nas suas escolhas, na forma de pensar e 
agir. Possibilitando desenvolver o raciocínio lógico. Tal aspecto 
pode ser explorado pelos projetistas de software com o uso de 
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componentes que possam ser utilizados para construção de jogos 
ou desafios lógicos. Tais componentes devem ser simples de 
serem utilizados e possibilitarem o uso de cores e formas que 
estimulem a criança na resolução do problema.

Mobilidade: Por se tratar de dispositivos móveis que geralmente 
possuem GPS embutidos, as aplicações podem ser construídas 
explorando aspectos como, local onde a criança se encontra. 
Com base nesse local determinada ação pode ser desempenhada, 
como por exemplo, demarcar onde fica a escola em um mapa 
ou onde fica o local onde a criança mora, se a criança estiver na 
escola a aplicação se comporta de uma forma, se estiver em casa 
se comporta de outra.

Socialização: durante a execução da tarefa solicitada pelo edu-
cador, às crianças trocam informações entre si. Isso pode ser 
observado quando um dos alunos descobre uma nova função 
no aparelho, o prazer da descoberta motiva-o a ensinar o outro, 
ocorrendo o processo de socialização.

Todos esses aspectos devem ser considerados conjuntamente com 
questões de ergonomia e usabilidade, pois o prazer do uso e o conforto 
gerado por um aplicativo sendo executado sobre um dispositivo móvel 
acaba refletindo diretamente no aprendizado da criança.

Existem jogos que promovem ensinamentos básicos sobre linguagem 
e lógica para crianças que ainda estão em processo de alfabetização 
ou não sabem ler, e servem também para ensiná-las a começarem a 
utilizar o computador e a desenvolverem coordenação com o mouse e 
teclado. Esses jogos são simples e abordam o reconhecimento de le-
tras e números, ensino de melodias em instrumentos virtuais, desafios 
de lógica e memória e jogos de línguas. Exemplos deste tipo são os 
programas Gcompris e Childsplay, que apresentam conjuntos de jogos 
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pré-escolares e de ensino fundamental. São softwares open source que 
podem ser livremente instalados e distribuídos. Há também portais web 
como o IGuinho e Discovery Kids, similares aos exemplos anteriores, 
mas que disponibilizam os jogos na web.

Além de jogos que podem ser inseridos no computador, hoje em 
dia com a tecnologia mobile como os celulares e tablets, existem vários 
aplicativos que funcionam nestes dispositivos, como por exemplo:

• iStory Books (Android, iOS iPad e iPhone). O iStory 
Books, da iMarvel, apresenta livros que são lidos por si só 
(audiobooks), com áudio e texto. É possível ler os livros 
com a criança ou deixar que o aplicativo a entretenha. O 
app possui uma enorme variedade de livros que inclui his-
tória de animais e livros educativos sobre números, letras, 
dinossauros e até monumentos nacionais.

• Kids Numbers and Math (Android). O Kids Numbers and 
Math da Intellijoy ajuda as crianças a aprenderem números 
até 20 e construir habilidades matemáticas na adição, subtra-
ção e comparação. Gravações de áudio ajudam as crianças 
a praticarem, e os pais podem verificar o progresso. O app 
está disponível em uma versão grátis para testar antes de 
fazer o download da versão paga.

• AniWorld (Android). O AniWorld da Mtoddlearn é como ter 
um zoológico de animais domésticos no aparelho móvel. As 
crianças aprendem sobre 36 animais diferentes, incluindo o 
que eles comem, o que não podem comer, onde vivem e onde 
dormem. Com mais de 250 imagens, a criança irá aprender 
também como os animais crescem até virarem adultos. Há 
versões pagas e grátis disponíveis.

• Write My Name (iOS iPad). O Write My Name da Injini 
motiva as crianças a escrever. A criança pode escrever com 
os dedos ou com a caneta praticando o próprio nome, letras 
individuais, ou até mais de 100 palavras. O programa guia 
a criança a escrever cada linha na direção correta, e você 
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poderá até ser adicionado imagens e nomes que possuam 
algum significado para a criança, como nomes de parentes, 
irmãos e animais domésticos. Não há uma versão grátis, o 
app é pago, e pode ser encontrado na App Store.

• O Mistério Dos Sonhos. Com este aplicativo, a criança 
estará envolvida em diversas funções cognitivas. Em mui-
tos momentos é preciso ler, executar comandos, raciocinar, 
entender as regras e estar muito atento ao objetivo final. 
Essa versão está disponível na PlayStore e não é totalmente 
gratuita, mas vale a pena o investimento. Tem as versões do 
jogo em 1, 2 e 3 e é indicado para crianças maiores de 8 anos.

Os Videogames

Os videogames têm tido uma grande atuação no mercado cognitivo, 
e está cada vez mais sendo abraçado pelos diferentes tipos de ensino 
pré-primário e fundamental. Games sempre foram a grande febre da 
criançada, onde, de uma forma ou de outra, sempre conseguiram cha-
mar a atenção delas e entretê-las a ponto de conseguirem se perder no 
tempo (de tanto jogar).

Antigamente, era preciso ter um console videogame, um game em 
cartucho individual e um televisor (Santaella; Feitosa, 2008) para con-
seguir ter acesso a esse tipo de entretenimento. Ainda existem tipos de 
aparelhos videogames consoles que funcionam nessas condições, como 
os mais famosos e modernos Playstation 4 (2013) e Xbox One (2013) – o 
mais atual da Nintendo, Nintendo Switch (2017), atua como híbrido em 
possuir tela própria, permitindo ser jogado tanto nele mesmo quanto em 
uma televisão, através de uma conexão console-TV com cabo HDMI.

Desde cedo, já existiam games com focos educacionais que utiliza-
vam o híbrido entre diversão e aprendizagem, como o “Mario’s Early 
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Years! Preschool Fun” (1994) para as plataformas Super Nintendo 
(lançado em 1991) e PC (computador), e o Mario Teaches Typing 
(1992), para as plataformas Windows (PC) e Macintosh (MAC). Cada 
um deles utilizaram do personagem icônico da franquia Nintendo, o 
Mario, para trazer ensinamentos didáticos e lúdicos ao público infantil, 
de uma forma divertida.

O primeiro game Mario’s Early Years! Preschol Fun tem como foco 
público pré-escolar, onde apresenta um mapa com várias atividades para 
se fazer. Cada uma delas tem uma série de objetos tocáveis (através do 
controlador) que produzem efeitos visuais e sonoros, como por exemplo, 
ao clicar no chapéu do Mario, vozes infantis dizem “hat” (chapéu, em 
inglês), e o chapéu sai da cabeça do Mario, entre outras brincadeiras. O 
segundo game, Mario Teaches Typing, é destinado a um público infantil 
maior, onde visa ensinar como posicionar as mãos sobre um teclado de 
computador e quais dedos utilizarem para teclar cada letra. Essa é uma 
metodologia profissional de teclar que otimiza o uso do teclado tanto em 
tempo quanto em usabilidade. Para instigar essa brincadeira que parece 
bem monótona, os produtores do game sugerem que Mario tenha vários 
inimigos-personagens para vencer (tal qual em seus games, como as 
tartarugas e os blocos), e ao teclar corretamente na letra correspondente, 
o jogador poderá derrotar o obstáculo e avançar para a próxima etapa.

Embora os jogos eletrônicos tenham sido inventados em meados dos 
anos 60, com a rápida expansão, viabilidade da tecnologia e o fácil acesso 
aos games por meio de dispositivos móveis e videogames híbridos, hoje 
em dia (e felizmente) temos uma infinidade de games acessíveis para 
qualquer tipo de classe social. A facilidade em poder jogar uma grande 
abrangência de games pelos aparelhos independentes mobile permitiu 
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uma amplitude de novos jogadores (chamados casual gamers – jogadores 
casuais), abraçando tanto jogadores natos quanto os mais curiosos.

Muitas pessoas pensam que a tecnologia tátil é uma novidade que 
chegou junto dos celulares com tecnologia touchscreen. No entanto, 
elas já existem nos monitores computadores bem antes disso, e eram 
chamadas de ecrã tátil, ou, tela sensível ao toque (nome mais popular e 
bem utilizado atualmente). Era possível encontrar esses monitores táteis 
em ambientes infantis como o Parque da Mônica (meados dos anos 90), 
onde a criançada podia se divertir com games de colorir os personagens 
da franquia, entre outras brincadeiras simples e intuitivas, utilizando os 
próprios dedos e tocando no monitor luminoso para interagir.

A popularização dessa tecnologia tátil em dispositivos celulares, 
móveis e videogames despertou um novo horizonte de games e metodo-
logias, tanto para a aprendizagem quanto para outros tipos de praticidade 
no dia-a-dia. Aplicativos que funcionam com o tato ganham espaço nas 
telas por não precisarem dividir a interface com elementos explicativos, 
e as várias maneiras de tocar - como pressionar o dedo e mantê-lo firme, 
ou apenas só tocar uma vez, ou dois toques simultâneos, e por aí vai – 
criam um leque de possibilidades onde podem-se ampliar a experiência 
do usuário e maximizar a experiência de manuseio.

A novidade também abrange aplicativos e jogos digitais que, além 
da tela sensível ao toque, utilizam sensores que detectam expressões 
faciais através de câmeras, vozes, movimentos do corpo e movimentos 
da mão com o toque dos dedos. Um hardware muito famoso que utiliza 
dessa jogabilidade corporal é o Microsoft Kinect (2010), no qual desde 
seu lançamento têm atraído hackers do mundo todo para criar softwares 
open sources e desenvolver games de todos os tipos.
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O videogame ficou muito famoso entre adultos e crianças, mas 
principalmente crianças, por permitir que elas mesmas sejam o con-
trolador do seu jogo. Através de mimicas, a pessoa movimenta seu 
próprio corpo dentro do campo em que as câmeras do Kinect capturam, 
e através de mimicas, ela consegue acionar seu personagem dentro do 
game. Ao invés de usar um controle e um personagem para passar de 
fase, o hardware escaneia a pessoa posicionada em sua frente, criando 
um personagem virtual próprio para a mesma. Suas mãos, pernas e 
movimento tornam-se o controle. Durante os momentos de interface 
para selecionar os estágios, basta balançar as mãos para os lados que a 
própria tela indica, para assim poder dar início ao gameplay.

Figura 1. Gameplay do jogo Jumpido, um game que ensina matemática. Jumpido 
(http://www.jumpido.com)

Esse método de jogabilidade aumenta potencialmente meios de in-
crementar jogos de aprendizagem para o público infantil, pois, além das 
funções cognitivas que favorecem a atenção para os videogames, temos 
um extra onde podemos colocar as crianças em movimento (coisa que 
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elas adoram). Como exemplo de aplicabilidade, uma escola na cidade 
de Sofia, na Bulgária, ganhou uma posição da Microsoft como “escola 
inovadora”, ao qual utiliza o game focado em matemática “Jumpido: 
fun math game” (2013) como metodologia de ensino (figura 1).

Esse fator de transformar em “brincadeira” o que todos estamos 
acostumados a lidar como “dever” é a grande chave do sucesso dos 
games para este mercado. Pais e familiares não precisam ficar preocu-
pados, acreditando que os games estão distanciando suas crianças das 
verdades do mundo. Os games têm a capacidade de entreter e ensinar 
de maneira lúdica e prazerosa, como um verdadeiro lazer, coisa que as 
obrigações da vida não conseguem suprir, pois estamos acostumados 
a lidar com essas obrigações de uma maneira muito séria e exaustiva.

“Esse desejo não está mal-direcionado: o ambiente de jogos dá 
sustentação à sua esperança de sucesso em várias maneiras decisivas” 
(McGonigal, 2012, p. 63). McGonigal complementa essa afirmação 
em sua obra, com uma importante frase onde diz que “Games são uma 
atividade voluntária para resolver um problema” (p. 43). A pré-dispo-
sição que os jogadores têm para entrar em um universo virtual e iniciar 
uma nova jornada para conquistar um objetivo é uma atitude de ordem 
unicamente voluntária. Assim sendo, acredita-se que essa força em 
abraçar uma causa e lutar pelo seu sucesso seja o verdadeiro motivo 
ao qual os games tem um importante papel em, não apenas entreter e 
divertir (fazer –nos felizes), mas em nos ensinar, trazendo propostas 
diferenciadas para metodologias escassas.

E a verdade é esta: na sociedade atual, os jogos de computador e 
videogames estão satisfazendo as genuínas necessidades humanas 
que o mundo real tem falhado em atender. Eles oferecem recompensas 
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que a realidade não consegue dar. Eles nos ensinam, nos inspiram e 
nos envolvem de uma maneira pela qual a sociedade não consegue 
fazer. Eles estão nos unindo de uma maneira pela qual a sociedade 
não está. (McGonigal, 2012, p. 14).

Como fundamento explicativo para esse processo, temos um parti-
cipante chamado “lucidez”, ao qual fantasia o processo de enxergarmos 
uma obrigação como uma tarefa prazerosa. O fator lúdico (Huizinga, 
2007) é o grande atrativo dos games. Desde a origem da vida, Huizinga 
defende que todos os seres vivos nascem sabendo brincar. Ele confirma 
esta como uma atividade desperta durante a fase da infância dos seres, 
onde tanto os filhotes de animais quanto bebês humanos gostam de 
brincar com seus semelhantes, por livre arbítrio.

O grande diferencial dos games consiste nessa transformação de 
uma tarefa importante em uma brincadeira, ou, um novo ponto de vista 
para lidar com as situações. Como dito anteriormente, um elemento 
chave que abraça a cognição por meio dos games dá-se ao fator lúdico 
presente nos jogos digitais. A lucidez dá-se pelo ato de aflorar um leque 
de ideias, sentimentos e imaginação, em que a brincadeira consegue 
abraçar tudo isso. É muito interessante o que Pimenta (1997) traz como 
ponto de vista sobre o brinquedo, onde a lucidez envolve um objeto 
real ou uma ideia imaginária em forma de brincadeira, transformando 
e criando cenas e memórias através da imaginação, capazes de serem 
descritas como na seguinte citação:

Uma grande pedra pode se transformer numa nave especial, uma 
folhagem pode ser uma perigosa floresta ou uma cidade poluída 
com raios cósmicos, uma pequena caixa de fósforos pode ser um 
automóvel ou um rei. Uma caneta pode se tornar um tubarão e, si-
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multaneamente, jóia encantada, um herói ou uma nuvem. (Pimenta, 
1997, p. 11).

Dessa forma, podemos não apenas utilizar jogos eletrônicos espe-
cificamente com propósitos para a aprendizagem, como também criar 
jogos divertidos contendo elementos que remetam ao tipo de assunto 
aos quais queiramos tratar. Como exemplo disso, podemos citar o game 
The Legend of Zelda: Twilight Princess (plataforma Nintendo Wii, 2006) 
onde temos não apenas a narrativa e lucidez por trás do enredo do game, 
como também características importantes que relevam e ensinam sobre 
uma determinada época em que o game se passa.

O game não tem o foco de ensinar história e geografia, mas con-
segue remeter a tudo isso através dos personagens, cenários, diálogos 
e gameplay (jogabilidade). Por ser um jogo que vive um período me-
dieval, temos então toda uma plantação típica nas regiões do game 
que remetam a isso, terras e campos com muitos alqueires, burgos e 
castelos, arquitetura construída com materiais da época como tijolos e 
palha, vestimenta e moda típicas como túnicas, botas e vestidos longos, 
armaduras e armas como espadas, escudos e arco-e-flecha, cartela de 
cores em estilo “natureza- morta” (tons escurecidos), tipo de linguajar 
tratado durante os textos e estória, entre outros.

Comentar sobre os games de “The Legend of Zelda” sem lem-
brar a importância do bilinguismo seria uma perda de tempo, então, 
vamos alertar para um outro fator cognitivo importante. Antigamen-
te, a grande maioria dos games era feito em pouquíssimas línguas, 
como inglês, japonês e espanhol. Atualmente, temos uma expansão 
de linguagens, onde é possível selecionar no menu de opções do jogo 
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qual idioma desejado para jogar (ainda que sejam poucos, mas está 
popularizando). Dessa forma, é possível aprender um novo idioma de 
uma maneira prazerosa, uma vez em que a busca pela tradução das 
palavras e a aprendizagem do novo idioma torna-se necessário para 
o entendimento da narrativa.

Outros exemplos de games não dedicados a aprendizagem mas que 
funcionam tanto quanto os focados nisso seriam: Recettear, um game 
que traz economia e capitalismo, onde é necessário aprender sobre o 
comercialismo para fazer bons negócios e avançar no game; Minecraft, 
ensina raciocínio lógico e geografia, onde é possível criar construções, 
mas cuidado ao misturar madeira com fogo (ela queima!); Farmville, 
game que ensina sobre agricultura e economia, onde o jogador aprende 
o tempo de cultivo e colheita de cada alimento, e vende pelo valor de 
mercado de cada um, assim podendo reinvestir o lucro em novas ou mais 
caras plantações; Pokémon, game bem abrangente em vários tipos de 
aprendizagem, cujo qual a jogabilidade em turnos favorece o respeito 
e paciência na vez do outro para jogar, uma vez em que não é possível 
burlar essa regra.

Jogos que Estimulam a Preservação Ambiental

Hoje em dia, a preservação do ambiente em que vivemos é de extre-
ma importância e é um assunto que deve ser ensinado desde a infância, 
para que as novas e futuras gerações já saibam valorizar e preservar o 
meio ambiente.

Alguns jogos ensinam e estimulam o cuidado com o ambiente. 
Vejamos alguns deles:
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• Cidade Verde

O jogo online Cidade Verde da Discovery Kids Brasil faz 
a junção entre os termos diversão e educação ensinado 
crianças de forma divertida e interativa o conceito de uma 
cidade sustentável. Viver em uma cidade sustentável é 
o desejo de todos. Mais para que esse desejo se realize 
precisamos cuidar do nosso planeta. E com esse objetivo 
de forma divertida e didática o game convida as crianças 
a construírem uma cidade menos poluente com um olhar 
mais sustentável, uma cidade melhor para que todos vi-
vam de forma saudável e com saúde. Para isso no jogo os 
jogadores têm o desafio de consumir menos água evitar o 
desperdício, economizar energia, realizar o descarte correto 
dos resíduos e utilizar meios de transportes menos poluentes 
ao meio ambiente, abordando atividades que fazem parte 
do nosso dia a dia.

• SOS Mata Atlântica

É um jogo para Facebook e Android em que o jogador é um 
ativista e deve ajudar a proteger a floresta. No game, sua 
tarefa é bem simples: realizar diversas atividades em uma 
das áreas ameaçadas da Mata Atlântica. Entre as tarefas, há 
o controle da caça predatória para coleta seletiva de lixo, 
reflorestamento, controle de qualidade e desenvolvimento 
sustentável por meio da agricultura entre outros.
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• Reduzindo o Lixo Eletrônico

Desenvolvido pelo Instituto Akatu, uma organização que 
trabalha pela conscientização e mobilização para o consumo 
consciente, o game tem como pano de fundo o tema lixo 
eletrônico. Nesse game, o jogador é desafiado a consertar 
celulares quebrados e dar uma nova vida para eles.

• Coleta Seletiva

Memorizar as cores utilizadas na coleta seletiva pode se 
tornar uma tarefa mais divertida com o apoio de um jogo. 
Com esse game, as crianças aprendem a forma correta de 
separar os resíduos para a reciclagem. Após uma breve ex-
plicação sobre o que deve ser descartado em cada recipiente, 
o jogador assume a tarefa de ir separando os materiais que 
aparecem em uma esteira.

Conclusão

A pesquisa nos levou a acreditar fortemente que o potencial das 
crianças em aprender é extraordinário, dado os vários tipos cognitivos 
de absorção durante o período infantil do ser humano. A evolução dos 
tempos e dos hábitos transformam nossas culturas e meios de vivência, 
aos quais criam novas necessidades que estimulem e potencializem os 
mesmos. Como resultado dos avanços tecnológicos ao decorrer do passar 
dos anos, temos várias ferramentas que, não apenas disponibilizam uma 
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amplitude de informações e sentidos ao mesmo tempo, como também 
aumentam as capacidades cognitivas que favorecem a aprendizagem.

Dessa forma, a pesquisa nos leva a crer que o uso de aparelhos 
digitais para a cognição é um fator muito importante, pois as crianças 
dos tempos atuais pedem por novas metodologias de ensino, uma vez 
em que atual sistema de ensino encontra-se defasado e ultrapassado. 
A grande maioria dos games no mercado já disponibilizam atividades 
lúdicas afetivas e jogos que permitam a movimentação corporal como 
controlador, assim tornando-se uma opção atrativa e divertida para a 
aprendizagem. Portanto, é importante a expansão da consciência dos pais 
e familiares para permitirem que deixem o velho preconceito sobre a 
distração para com os jogos e aparelhos eletrônicos de lado, e utilizem 
dessas importantes ferramentas de aprendizagem para o estímulo de 
atividades saudáveis e inteligentes.

Conclui-se que a utilização de videogames, tanto os focados em 
aprendizagem (sobre assuntos como meio ambiente, sustentabilidade, 
línguas), quanto os games que apenas geram lazer, são fundamentais 
para o aprimoramento de uma nova sociedade, capaz de responder e 
atuar com mais agilidade, lógica, ética e sensibilidade. É preciso dar 
liberdade e observar o tipo de jogo que se joga, observando a indicação 
de idade com os tipos de cenas que se encontrarão em um jogo, para 
saber se o adulto deve acompanhar a criança durante o jogo ou pode 
deixa-la se divertindo sozinha.

Por fim, a relação afetiva é o que há de quente no mercado, dentro da 
discussão da cognição e dos games, no qual buscamos por meios mais 
sensíveis de unir a sociedade e novas formas de criar um mundo melhor.
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De uma forma mais geral, a IoT pode ser entendida como um am-
biente de objetos físicos interconectados entre si e, todos eles, com a 
Internet por meio de sensores embutidos criando um ecossistema de 
computação onipresente. Além disso, é imprescindível que tenham uma 
identidade própria e única, como a RFID (da siga em inglês Radio-
-frequency identification), Código de Barras, QRCode, entre outros.

Há diferentes definições de IoT, porém todas buscam compreender 
e aprimorar a forma como computadores, sensores e objetos interagem 
uns com os outros e processam informações (dados) em um contexto 
de hiperconectividade. Essa hiperconectividade descreve o estado de 
disponibilidade dos indivíduos para se comunicar a qualquer momento 
com desdobramentos importantes, tais como: o estado em que as pessoas 
estão conectadas a todo momento (always-on), a possibilidade de estar 
prontamente acessível (readily accessible), a riqueza de informações, 
a interatividade e o armazenamento ininterrupto de dados (always 
recording). Destaque-se que o termo “hiperconectividade” está atrelado 
atualmente às comunicações entre indivíduos (person-to-person, P2P), 
indivíduos e máquina (human-to-machine, H2M) e entre máquinas 
(machine-to-machine, M2M) valendo-se, para tanto, de diferentes 
meios de comunicação. 

Deste moto, entende-se que a principal importância da IoT está não 
apenas numa nova forma de coletar dados, mas no modo como esses 
novos dados são coletados. A vantagem ao utilizá-la está na obtenção 
de conhecimento qualificado em áreas nas quais se ignorava antes de 
sua utilização. Sai-se, deste modo, de hipóteses para a aquisição infor-
mações precisas, com ganho em assertividade. Neste caso, podem ser 
utilizados os conceitos de big data e data science.
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A metodologia utilizada baseia-se em revisão bibliográfica, com 
publicações nacionais e estrangeiras sobre o tema. 

1 Evolução Tecnológica

1.1 Automação Industrial

Em paralelo ao desenvolvimento de várias tecnologias criadas no 
século XX com relação a estrutura e concepção da IoT não se pode 
esquecer de todo um conhecimento adquirido no desenvolvimento, 
funcionamento e no avanço tecnológico ocorrido em duas grandes áreas 
como: a Automação Industrial e as Comunicações. Tanto na automação 
industrial quanto nas comunicações foram desenvolvidos e certificados 
toda uma arquitetura de equipamentos e softwares durante anos, junta-
mente com o surgimento e a disseminação de acesso a Internet como 
meio de interligação e armazenamento de informações de equipamentos.

A palavra automação (do inglês automation) foi inventada pelo 
marketing da indústria de equipamentos na década de 1960. Basta en-
tender que a automação é qualquer sistema apoiado em computadores, 
que substitua o trabalho humano em favor da segurança das pessoas, da 
qualidade dos produtos, da rapidez da produção ou da redução de custos. 
De tal modo, aperfeiçoam-se os complexos objetivos das indústrias e 
dos serviços. (Moraes, 2007).

Muito se questiona acerca do papel da automação como responsável 
por eliminar o homem de processos diversos, principalmente so indus-
trial. No entanto, é preciso analisar os contextos de forma mais ampla. 
Sem ela, seria impossível integrar diferentes processos, responsáveis 
pela evolução de setores inteiros. A automação permite que, seguindo 
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um projeto com gerenciamento administrativo e financeiro, o homem 
passe a desempenhar trabalhos mais “nobres”, intelectuais e menos 
os braçais, repetitivos e de alta periculosidade. Pode-se, então, definir 
automação industrial “como um conjunto de técnicas destinadas a tor-
nar automáticos vários processos na indústria, substituindo o trabalho 
muscular e mental do homem por equipamentos diversos.” (Maitelli 
& Cruz, 2001)

Figura 1. A Pirâmide de Automação. Instrumentação e controle (s.d.)

Na Figura 1, verifica-se a pirâmide de automação, onde todas as 
etapas de um processo de automação industrial estão envolvidas, desde 
a implantação de sistemas interligados e assistidos por redes de comu-
nicação, compreendendo sensores e atuadores, controladores, sistemas 
supervisórios e interfaces homem-máquina, que auxiliam aos operadores 
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no exercício da supervisão e da análise dos problemas que venham a 
ocorrer por meio de sensoriamento das variáveis.

Sensores e Atuadores - No primeiro nível da pirâmide predominam 
dispositivos de campo, como os atuadores, sensores, transmissores e 
outros componentes presentes na planta industrial. Considera-se “sen-
sores” os dispositivos amplamente utilizados na automação industrial 
que transformam variáveis físicas, como posição, velocidade, tempera-
tura, nível, pH, pressão, etc, em variáveis convenientes para dentro dos 
controladores microprocessados. Para a automação, o principal objetivo 
é comandar eventos, por exemplo, a abertura de portas; e saber se um 
determinado equipamento está ligado ou desligado. A automação traba-
lha com o conceito de confiabilidade (reliability), que é a probabilidade 
de um dispositivo desempenhar o seu objetivo adequadamente, por um 
período de tempo previsto sob as condições encontradas de operação. 

A confiabilidade de um instrumento pode ser aumentada usando-se 
componentes mais confiáveis ou introduzindo redundância de algum 
tipo, ou seja, dois ou mais componentes para a mesma função, de ma-
neira que o instrumento continue a funcionar mesmo com a falha de 
um deles. Aplicada aos instrumentos, a teoria da confiabilidade permite 
afirmar alguns fatores universais de bom desempenho como:

• O instrumento deve possuir o número mínimo de compo-
nentes necessários para realizar a função;

• Os componentes usados devem possuir uma história de 
confiabilidade bem conhecida;

• O uso integrado em larga escala aumenta a confiabilidade do 
instrumento, já que a confiabilidade de um circuito integrado 
depende muito pouco de sua complexidade;
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• Os componentes devem operar nas faixas ambientais em 
que foram sujeitos à avaliação de falhas;

• A confiabilidade cai rapidamente quando aumenta o estresse, 
a temperatura, a umidade, a tensão, a vibração, etc.

Controladores Microprocessados - No final da década de 1960, 
os circuitos integrados permitiram o desenvolvimento de minicompu-
tadores que foram utilizados para controle de processos industriais. Na 
década seguinte, os controladores passaram a ter microprocessadores 
e foram denominados de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) 
em resposta a uma necessidade constatada pela General Motors. 

Os primeiros CLPs foram instalados em 1969, com sucesso, pois 
substituíram facilmente os circuitos que funcionavam com relés por se 
apresentarem mais confiáveis. O CLP automatiza uma grande quantidade 
de ações com precisão, confiabilidade, rapidez e pouco investimento. 
Informações de entrada são analisadas, decisões são tomadas, comandos 
são atribuídos de acordo com as condições percebidas a cada instante. 

Na década de 1980, houve aperfeiçoamento das funções de comuni-
cação dos CLPs, sendo, então, utilizados em rede. Atualmente os CLPs 
têm as seguintes características:

• Linguagens de programação de alto nível;

• Confiabilidade operacional;

• Funções avançadas;

• Comunicação em rede
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Esta última, a comunicação em rede, tem grande importância por 
permitir a coleta de dados e um enorme intercâmbio de troca de informa-
ções desses mesmos dados entre si, através das interfaces de operação, 
por CLPs e computadores ligados em rede.

Sistema Supervisório - Os sistemas de supervisão e controle são 
comumente chamados de sistemas SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition, em inglês - Aquisição de Dados e Controle do Super-
visório). São sistemas configuráveis, destinados à supervisão, ao controle 
e à aquisição de dados de plantas industriais. Sistemas Supervisórios 
são sistemas digitais de monitoração e operação da planta industrial 
que gerenciam variáveis de processo. Essas variáveis são atualizadas 
continuamente e podem ser guardadas em bancos de dados locais ou 
remotos para fins de histórico.

Redes de Comunicação - As redes de automação são largamente 
utilizadas, apresentando vantagens em relação a sistemas convencionais 
de cabeamento. Além disso, por usarem protocolos de comunicação 
digitais padronizados, essas redes possibilitam a integração de equipa-
mentos de vários fabricantes diferentes. Esses sistemas tendem a ser 
abertos em todas as áreas devido a sua flexibilidade e capacidade de 
expansão. A rede atualmente mais utilizada na indústria é a Ethernet/IP. 

1.2 A Revolução das Comunicações

A comunicação representa uma área fundamental quando se fala 
em Internet das Coisas, pois além de disseminar conhecimentos que 
provocam a aceleração mundial, também tem papel relevante no “diá-
logo” entre os dispositivos da IoT. (McLuhan, 2005).
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Dentro desse cenário, tem-se as principais redes e suas características 
mais relevantes pertinentes a cada uma delas.

3G/4G - Os Laboratórios Bell, da AT&T, foram os primeiros pro-
tagonistas da comunicação móvel. Foi em 1970 que a AT&T propôs 
o primeiro sistema de comunicação móvel de “alta capacidade”. Vale 
lembrar que, à época, já havia sido lançado um sistema semelhante, 
NTT, no Japão. Todos estes sistemas tinham uma característica em 
comum, o fato de serem sistemas analógicos. 

Tendo, estes sistemas, atingido os limites de capacidade, deu-se 
início ao desenvolvimento dos sistemas digitais com fins de possibili-
tarem maior vantagem sobre os analógicos: codificação de voz digital 
aperfeiçoada, qualidade de voz durante a comunicação superior e maior 
facilidade para comunicação de dados, sugerindo, assim, uma nova 
geração. Como resultado dessa melhoria, surge nova área de sistemas 
digitais, aparecendo o GSM e o TDMA, entre outros. 

Os sistemas digitais vieram revolucionar as redes móveis. A evolução 
de tecnologia trouxe consigo o avanço das redes e sistemas, permitindo 
comunicação sem fios, melhoria de qualidade de troca de informação 
entre terminais pequenos e portáteis. 

Os padrões de telefonia celular 3G/4G também podem ser aplicados 
à IoT. Projetos que precisam alcançar grandes distâncias podem apro-
veitar as redes de telefonia celular 3G/4G. Por outro lado, o consumo 
energético da tecnologia 3G/4G é alto em comparação a outras tecno-
logias. Porém, a sua utilização em locais afastados e baixa mobilidade 
podem compensar esse gasto. 

No Brasil, as frequências utilizadas para o 3G são 1900MHz e 
2100MHz (UMTS), enquanto o padrão 4G (LTE) utiliza a frequência 
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de 2500 MHz. A taxa de comunicação alcançada no padrão 3G é de 1 
Mbps e no padrão 4G é de 10 Mbps. (Ferraz, Garcia, & Nunes, 2012)

Terceira Geração (3G) - As redes de terceira geração foram desen-
volvidas quando as tecnologias de segunda geração simplesmente já não 
satisfaziam o utilizador perante as seguintes necessidades. As redes 3G 
trouxeram várias vantagens em relação à geração anterior tais como: 

• Velocidade de tráfego 15 vezes superior 

• Novas funcionalidades nos aparelhos como GPS, mapas; 
jogos 3D, etc. 

• Maior suporte de clientes de voz e de dados; 

• Serviços multimédia (voz, dados, imagens, vídeo)

De acordo com levantamento da consultoria Teleco, a tecnologia 
funciona em 95,8% dos municípios brasileiros. Do ponto de vista técnico, 
o 3G trabalha visando a transmissão de dados de voz (tipo áudios no 
WhatsApp) e serviços na Internet (navegação de sites, downloads e uso 
de aplicativos online). O 3G foi o responsável por popularizar o acesso 
à Internet móvel no Brasil. Com o seu desenvolvimento, as empresas 
passaram a comercializar modens que tornaram viável o acesso à banda 
larga fixa para muitos brasileiros.

Quarta Geração (4G) - A quarta geração de redes móveis vem trazer 
algumas melhorias aos sistemas 3G. Com a quantidade cada vez maior 
de utilizadores em redes móveis e a necessidade de maior rapidez, fazem 
com que as redes de 4G tragam um conjunto de vantagens com vistas 
a revolucionar as capacidades das redes móveis, tais como:

• Maior velocidade; 
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• Maior largura de banda; 

• Melhor cobertura e maior qualidade de rede; 

• Segurança melhorada; 

• Maior qualidade de serviço. 

A 4ª geração baseia-se totalmente em sistemas de IP e alcança a 
reunião entre as redes de cabo e sem fios, tal como os computadores, 
o que resulta numa velocidade que, até então, apenas tinha sido con-
seguida através de fibra óptica ou ADSL. Aliado à velocidade, outro 
grande atrativo da 4G é a oferta de grande variedade de serviços que, até 
então, só eram possíveis em redes fixas, bem como a redução de custos 
e investimentos para a ampliação do uso de banda larga na sociedade.

Ethernet - A Ethernet foi desenvolvida como um projeto pioneiro 
da Xerox PARC, em 1973, quando Robert Metcalfe escreveu um memo-
rando para os seus chefes contando sobre o potencial dessa tecnologia 
em redes locais. Metcalfe (Kurose & Ross, 2006) afirma que a Ethernet 
foi concebida durante um período de vários anos. Em 1976, Metcalfe 
e David Boggs publicaram Ethernet: Distributed Packet-Switching for 
Local Computer Networks. Em 1979 Metcalfe deixou a Xerox para 
promover o uso de PCs e LANs e, para isso, criou a 3Com e conseguiu 
convencer as empresas DEC, Intel e a própria Xerox a trabalharem 
juntas para promover a Ethernet como um padrão, que foi publicado 
em 30 de setembro de 1980.

O padrão Ethernet (IEEE 802.3) foi oficializado em 1983 pelo IEEE 
e está presente em grande parte das redes locais com fio existentes 
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atualmente. Sua popularidade se deve à simplicidade, facilidade de 
adaptação, manutenção e custo. 

Atualmente, existem dois tipos de cabos: par trançado e fibra óp-
tica, que oferecem taxas de comunicação diferentes. Os cabos de par 
trançado podem atingir taxas de até 1 Gbps (categoria 5), limitados a 
100m (para distâncias maiores é necessário o uso de repetidores). Os 
cabos de fibra óptica alcançam taxas de 10 Gbps, limitados a 2000m 
(Tanenbaum, 2011).

Wi-Fi - A tecnologia Wi-Fi é uma solução de comunicação sem fio 
bastante popular, pois está presente nos mais diversos lugares, fazendo 
parte do cotidiano de casas, escritórios, indústrias, lojas comerciais e 
até espaços públicos das cidades. O padrão IEEE 802.11 (Wi-Fi) defi-
ne um conjunto de padrões de transmissão e codificação. Desde o seu 
lançamento em 1997, já foram propostas novas versões do padrão IEEE 
802.11 e, atualmente, a versão IEEE 802.11ac prevê taxas de comu-
nicação de 600 Mbps ou 1300 Mbps. O Wi-Fi foi desenvolvido como 
uma alternativa ao padrão cabeado Ethernet, com pouca preocupação 
com dispositivos que possuem consumo energético limitado, como 
é o caso das aplicações para IoT. Contudo, o Wi-Fi possui algumas 
vantagens, como alcance de conexão e vazão, o que o torna adequado 
para navegação na Internet em dispositivos móveis, como smartphones 
e tablets. A principal desvantagem do Wi-Fi é o maior consumo de 
energia, quando comparado com outras tecnologias de comunicação 
sem fio. (https://www.wi-fi.org/)

ZigBee - O padrão ZigBee é baseado na especificação do protocolo 
IEEE 802.15.4 para a camada de enlace. As suas principais caracterís-
ticas são a baixa vazão, reduzido consumo energético e baixo custo. O 
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ZigBee opera na frequência 2.4 GHz (faixa ISM), mas é capaz de operar 
em outras duas frequências, 868MHz e 915 MHz. Essa tecnologia pode 
alcançar uma taxa máxima de 250 kbps, mas na prática temos taxas 
inferiores. O ZigBee também permite que os dispositivos entrem em 
modo sleep por longos intervalos de tempo para economizar energia e, 
assim, estendendo a vida útil do dispositivo. O padrão ZigBee é man-
tido pela ZigBee Alliance, organização que é responsável por gerir o 
protocolo e garantir a interoperabilidade entre dispositivos. O padrão 
ZigBee pode ser usado com o protocolo IP (incluindo o IPv6) e também 
utilizando a topologia em malha (Mesh2). O ZigBee já é adotado em 
aplicações residenciais e comerciais e sua utilização em IoT depende 
de um gateway, dispositivo responsável por permitir a comunicação 
entre dispositivos que usam ZigBee e os que não usam (https://www.
zigbee.org).

Bluetooth Low Energy - O Bluetooth é um protocolo de comuni-
cação proposto pela Ericsson para substituir a comunicação serial RS-
232 3. Atualmente, o Bluetooth Special Interest Group é responsável 
por criar, testar e manter essa tecnologia. Além disso, Bluetooth é uma 
das principais tecnologias de rede sem fio para PANs – Personal Area 
Networks, que é utilizada em smartphones, headsets, PCs e outros dis-
positivos. O Bluetooth se divide em dois grupos: Bluetooth clássico que 
por sua vez se divide em Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR), 
que são as versões 2.0 ou anteriores e o Bluetooth High Speed (HS), 
versão 3.0; e o Bluetooth Low Energy (BLE), versão 4.0 ou superior. 
(https://lora-alliance.org)

LoRaWan - A especificação LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network) foi projetada para criar redes de longa distância, numa escala 
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regional, nacional ou global, formada por dispositivos operados por 
bateria e com capacidade de comunicação sem fio. A especificação Lo-
RaWan trata de requisitos presentes na IoT como comunicação segura 
e bi-direcional, mobilidade e tratamento de serviços de localização. 
Além disso, o padrão oferece suporte a IPv6, adaptação ao 6LoWPAN 
e funciona sobre a topologia estrela 6. O fator atrativo do LoRAWAN 
é o seu baixo custo e a quantidade de empresas de hardware que estão 
o adotando. A taxa de comunicação alcança valores entre 300 bps a 50 
kbps. Os valores de frequência mais usadas pelo LoRaWan são: 109 
MHz, 433 MHz, 866MHz e 915 MHz. O MTU adotado pelo padrão 
LoRaWAN é de 256 bytes7. (https://lora-alliance.org)

Sigfox - O SigFox8 utiliza a tecnologia Ultra Narrow Band (UNB), 
projetada para lidar com pequenas taxas de transferência de dados. Essa 
tecnologia ainda é bastante recente e já possui bastante aceitação, che-
gando a dezenas de milhares de dispositivos espalhados pela Europa e 
América do Norte. A SigFox atua como uma operadora para IoT, com 
suporte a uma série de dispositivos. A principal função é abstrair dificul-
dades de conexão e prover uma API para que os usuários implementem 
sistemas IoT com maior facilidade. O raio de cobertura oficialmente 
relatada, em zonas urbanas, está entre 3 km e 10 km e em zonas rurais 
entre 30 km a 50 km. A taxa de comunicação varia entre 10 bps e 1000 
bps e o MTU utilizado é de 96 bytes. O SigFox possui baixo consumo 
de energia e opera na faixa de 900 MHz. (https://www.sigfox.com/en/)

Na Tabela 1 tem-se o resumo das tecnologias de comunicação men-
cionadas anteriormente, com destaque para as principais características 
de cada uma. Em particular, a grande variedade de possibilidades para 
se conectar dispositivos diversos. De tal modo, é necessário ponderar 
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acerca das funcionalidades dessas tecnologias e da finalidade do dis-
positivo para se escolher a melhor forma de conectá-lo.

Tabela 1. Comparação entre topologias de comunicação
Fonte: Evans (2011) 

2 Surgimento da IoT

O termo Internet das Coisas (Internet of Things, em inglês) foi criado 
em 1999 por Kevin Ashton, pesquisador britânico do Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology - MIT) 
nos EUA, quando discursava em uma palestra na Procter & Gamble 
(P&G) sobre a concepção de um sistema de sensores onipresentes conec-
tando o mundo físico à Internet, enquanto trabalhava em identificação 
por rádio frequência (RFID do inglês Radio-Frequency IDentification 
- Identificação por Rádio Frequência) aplicados aos produtos. Ashton 
pesquisava sobre formas de gerir a distribuição de produtos da empresa, 
o que o levou a tentar conectar as embalagens à Internet de alguma for-
ma. Assim eles sempre saberiam, por exemplo, a localização exata dos 
produtos a partir do momento que saem da fábrica. Porém no final da 
década de 1980,  já tinha gente prevendo um mundo inteiro conectado. 
A ideia existia como parte do conceito de “Ubiquitous Computing”, 
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ou, em português, “computação pervarsiva”, aquela que está em toda 
parte. (Ashton, 2009)

Em 2009, dez anos depois da criação do termo, Ashton escreveu o 
artigo “A coisa da Internet das coisas” para o RFID Journal. De acordo 
com Ashton, as pessoas necessitam conectar-se com a Internet por meio 
de variadas formas devido à falta de tempo proporcionada pela rotina 
do novo cotidiano.

Com base na definição do Cisco IBSG, a IoT não existia em 2003, 
pois o número de itens conectados era relativamente pequeno consi-
derando que dispositivos ubíquos, como smartphones, estavam sendo 
apresentados (EVANS, 2011). Tal fato pode ser verificado na figura 2, 
que demonstra haver aproximadamente 6,3 bilhões de habitantes no 
planeta em 2003 e 500 milhões de dispositivos conectados na Internet 
à época. 

Ao dividir o número de dispositivos conectados pela população 
mundial, teremos uma quantidade menor do que um dispositivo por 
pessoa, mais precisamente 0,08. O crescimento vertiginoso da quanti-
dade de smartphones e tablets teve como consequência o aumento da 
quantidade de dispositivos conectados à Internet em 2010, chegando 
ao montante de 12,5 bilhões. Destaque-se que à época, a população 
mundial era de aproximadamente 6,8 bilhões de pessoas. De tal modo, 
chega-se ao cálculo de que o número de dispositivos conectados por 
pessoa já superava um (exatamente 1,84).

Pela estimativa do estudo e da análise gráfica, chega-se a uma 
previsão de 50 bilhões de dispositivos conectados à Internet até 2020. 
Vale ressaltar que o estudo baseia-se no conhecimento atual, não sendo 
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possível considerar a evolução tecnológica dos dispositivos e da Internet 
e/ou dos dispositivos a ela conectados.

Figura 2. A Internet das coisas “nasceu”entre 2008 e 2009 (Evans, 2011)

Como o estudo utiliza para cálculo toda a população mundial, tem-se 
como resultado um número possivelmente considerado baixo de dispo-
sitivos por pessoa. Assim, para se conseguir uma noção mais assertiva 
da realidade, é necessário considerar que nem todas as pessoas estão 
conectadas à Internet. Desta forma, se reduzirmos o espectro amostral 
para pessoas realmente conectadas, o número de dispositivos conectados 
por pessoa aumenta bastante. Sabe-se que atualmente, segundo aponta o 
relatório “Digital in 2018” (Ciriado, 2018), existem aproximadamente 
4.021 bilhões de pessoas que usam a Internet, conforme figura 3. 

Isso modifica o resultado da quantidade de dispositivos conectados 
por pessoa, exemplificado na figura 2. Como projeção, espera-se que 
em 2020 haja 6,58 dispositivos conectados por pessoa, considerando 
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uma população mundial de 7,6 bilhões. Se ponderarmos apenas a po-
pulação conectada com a projeção de dispositivos em 2020, teremos 
uma valor  de 12,5 dispositivos conectados por pessoa. Tal fato reforça 
a usabilidade da Internet das coisas.

Figura 3. Digital in 2018 revela as estatísticas globais da Internet. Ciriaco (2018). 

Na Figura 4, observa-se que o princípio do compartilhamento de 
informações e aproveitamento de descobertas pode ser compreendido 
ao examinar como os humanos processam dados. De baixo para cima, 
as camadas da pirâmide incluem dados, informações, conhecimento e 
sabedoria. Os dados são a matéria-prima processada em informações, 
que individuais não são úteis, porém em números volumosos podem 
identificar tendências e padrões. Essas e outras fontes de informações 
são unidas para formar o conhecimento. 

Na forma mais simples, o conhecimento é composto por informações 
das quais alguém o tem. A sabedoria surge do conhecimento somado à 
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experiência. Embora o conhecimento mude com o tempo, a sabedoria 
é atemporal e tudo começa com a aquisição de dados. 

Também é importante observar que há uma relação direta entre a 
entrada (dados) e a saída (sabedoria). Quanto mais dados são criados, 
mais conhecimento e sabedoria as pessoas absorvem. A IoT aumenta 
consideravelmente a quantidade de dados disponível para processamen-
to. Isso, juntamente com a capacidade da Internet de comunicar esses 
dados, permitirá que as pessoas avancem ainda mais.

Figura 4. Os humanos transformam dados em sabedoria. (Evans, 2011)

3 Aplicações da Internet das Coisas

Os dispositivos inteligentes estão por todas as partes e podem ser 
encontrados nos mais diversos ramos de atividade. As possibilidades 
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que surgem com a Internet das Coisas são infinitas, não somente em 
grandes empresas, mas também para pequenas, médias e em bens de 
consumo. Com o objetivo de reduzir custos, aumentar a produção e 
proporcionar conforto, a Internet que sofrem ou sofrerão impactos com 
a adoção da IoT, porém as principais em termos de investimentos são 
as seguintes (Embratel, 2017).

3.1 As Áreas de Aplicação da IoT

• Mobilidade Urbana: Os veículos estão se tornando au-
tônomos e indicam qual a melhor rota a se fazer, além de 
oferecerem informações diversas a bordo. O pagamento 
de estacionamento e pedágios é automático. O transporte 
público também está ganhando inteligência ao calcular a 
disponibilidade de veículos de acordo com a lotação. Os 
semáforos “ganham inteligência” ao alterar o tempo de troca 
das fases (cores) conforme o fluxo de veículos;

• Mercado Financeiro: O pagamento por meio de cartões de 
crédito está amplamente difundido, não apenas nos estabele-
cimentos comerciais, mas são facilmente encontrados junto a 
profissionais liberais e autônomos, como taxis, ambulantes, 
feirantes, etc. Os bancos digitais já são uma realidade em, 
em muitas situações, o atendimento humano foi substituído 
pelo robô.

• Comércio Varejista: Quando um cliente entra em um esta-
belecimento, pode ser identificado através do seu smartphone 
de tal modo que o seu perfil de compras é apresentado a 
um atendente que, baseado nas informações recebidas pela 
inteligência artificial, poderá realizar um atendimento mais 
personalizado e customizado, ou seja, ofertar ao cliente os 
produtos de acordo os interesses dele, sem que seja neces-
sário fazer perguntas sobre isso;

• Indústria: Na automação industrial, o conceito de “Revo-
lução Industrial 4.0” é a integração das tecnologias físicas 
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e digitais, das etapas de desenvolvimento, de engenharia de 
produção e de toda a cadeia, até mesmo o uso do produto 
final e das operações a ele atreladas;

• Agricultura: Neste segmento, o plantio mecanizado com 
máquinas autônomas, controle e rastreamento de rebanhos, 
controle de irrigação, controle de solo e pragas são algumas 
das aplicações;

• Saúde: A expectativa é que este segmento seja um dos pila-
res da Internet das Coisas, como forma de melhorar padrões 
de tratamento e prevenção de problemas de saúde. Uma 
das frentes vai em direção ao desenvolvimento de roupas 
e acessórios medidores e controladores da saúde, como no 
caso da pressão arterial, febre, ataques cardiovasculares, 
etc. Pretende-se que sintomas e dores sejam diagnosticadas 
precocemente e permitam que a providência seja tomada 
em tempo. Esses “equipamentos” trocarão informações com 
especialistas (médicos) que, ao receber os diagnósticos de 
exames de seus pacientes, em tempo real, possam dar en-
caminhamento imediato;

• Cidades Inteligentes: Sensores controlam a iluminação, 
avisam quando é necessário coletar o lixo, quando bueiros 
entupirem ou quando houver vazamento de água. Sistemas 
de vigilância auxiliam na segurança com o monitoramento 
conectado a centrais de controle em tempo real. Esta inteli-
gência também está disponível nos edifícios para controles 
de água, energia, gás, esgoto com marcadores digitalizados. 
A cidade de Barcelona, na Espanha, é uma das pioneiras na 
implantação dos serviços descritos acima.

• Bens de Consumo: Neste segmento, maior variedade de 
dispositivos inteligentes tendem a ser disponibilizados aos 
consumidores para serviços já amplamente utilizados, mas 
que espera-se ainda uma maior popularização, como casas 
inteligentes, smartphones conectados aos aparelhos domés-
ticos, wearables e muitos outros.
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3.2 Áreas de Tendência com a IoT

A velocidade das transformações propiciada pela tecnologia na úl-
tima década, tem causado as mais profundas mudanças na sociedade. 
De tal modo, tem-se a certeza de que muito ainda está por acontecer em 
relação à Iot. No entanto, é difícil prever o que ainda está por vir, mas 
já há algumas pistas. O que antes era tido como inimaginável, daqui a 
alguns anos será realidade (Abritta, 2016), por exemplo:

• O primeiro smartphone implantável no corpo estará dispo-
nível em 2025: Esses dispositivos serão capazes de identi-
ficar doenças, rastrear pessoas, enviar dados a centros de 
monitoramento e liberar medicamentos automaticamente;

• Nossos olhos serão interface de tecnologias em 2023: A 
tecnologia será capaz de conectar nossa própria visão aos 
dispositivos eletrônicos;

• Pessoas usarão roupas conectadas à Internet: Chip poderá ser 
colocado nas peças de roupas, permitindo rastrear crianças 
e detectar hábitos, em 2022; 

• Um trilhão de sensores conectados à Internet: Especialistas 
sugerem que no futuro, todos os produtos físicos podem 
estar conectados à infraestrutura de comunicação e sensores 
em todos os lugares permitindo que as pessoas tenham a 
percepção completa do seu ambiente, em 2022;

• Cidades inteligentes: há expectativa de que cidades com mais 
de 50 mil habitantes não necessitarão de nenhum semáforo. 
Cidades progressistas, como Singapura e Barcelona, já im-
plementam serviços que funcionam através de dados. Até 
mesmo as estradas serão conectadas à Internet. Os sensores 
facilitarão desde o deslocamento até a retirada do lixo das 
ruas, em 2026;

• Produção do primeiro carro feito em impressora 3D em 2022: 
Atualmente, as impressoras 3D trabalham essencialmente 
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na fabricação de produtos de plástico, que são produzidos 
camada por camada. No entanto, muitas empresas já imple-
mentam a ideia de usar outros tipos de materiais. 

4 Desafios da IoT 

Quanto mais conectarmos dispositivos na rede global, mais vulne-
ráveis se tornam os “cibercrimonosos” que conhecem o funcionamento 
das tecnologias subjacentes e sabem como explorá-las em proveito 
próprio. Portanto, quanto aos riscos, é natural que a Internet das Coisas 
apresente uma variedade de potenciais problemas de segurança a serem 
explorados (Popper, 2003), entre eles citam-se:

• Indisponibilidade de serviços: podendo causar enormes 
prejuízos e tornando ambientes inacessíveis;

• Vulnerabilidades: falhas nos dispositivos, podem viabilizar 
ataques de hackers para controle desses equipamentos e 
sequestro de dados;

• Permissão de acesso não autorizado: podendo facilitar o 
acesso de intrusos a sistemas diversos;

• Comprometimento da privacidade: as falhas de segurança 
nestes dispositivos podem comprometer totalmente sua pri-
vacidade ao permitir o acesso e uso de informações indevido 
de pessoais, causando perdas financeiras e danos à imagem 
de pessoas ou empresas;

• Comprometimento da infraestrutura: cada vez mais os dados 
e informações são armazenados em nuvem. Entretanto, a se-
gurança nesta modalidade pode ser facilmente comprometida.
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Considerações Finais

A partir das tecnologias aqui tratadas, espera-se que a inserção de 
objetos inteligentes interligados e conectados pela Internet, ao interagi-
rem entre si sejam capazes de identificar o contexto onde se encontram, 
criar um ecossistema de computação onipresente e funcional, aplicável 
a processos diários praticados por pessoas em suas residências ou pelas 
empresas. Com isso, a expectativa é de que uma vasta gama de soluções 
e serviços, ainda não conhecidos, sejam implementados nos próximos 
anos (ou meses?).

A inclusão de um número cada vez maior de dispositivos interligados 
e conectados à Internet permitirá que a Iot possa ter um impacto maior 
sobre a sociedade do que as revoluções digitais anteriores. As mudanças 
globais transformaram a forma como os seres humanos se relacionam 
com o mundo e impactaram diretamente suas vidas em relação ao meio 
ambiente, negócios e segurança. A implantação e usabilidade da Internet 
das Coisas exige profissionais cada vez mais especializados, tendo em 
vista que o volume grande de novos equipamentos conectados que devem 
entrar no mercado em pouco tempo e demandarão suporte adequado.

Os objetos inteligentes exigem pesados investimentos em seguran-
ça, pois ao estarem conectados há um aumento potencial do risco de 
vazamento de informações privilegiadas. Se as medidas de segurança 
não forem adequadas, podem ocorrer desde danos financeiros até à 
vida de pessoas.

Espera-se que os fabricantes de smart objects promovam uma padro-
nização de protocolos mundiais de segurança, considerando que esta não 
é uma atividade isolada, mas uma parte dinâmica do ecossistema da Iot. 
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Atividades como inserção de novos dispositivos, desativação desse 
no fim da vida útil, integração itivo com um novo ecossistema de nuvem 
ou vice-versa, controle de downloads, firmware e software, precisam de 
gerenciamento abrangente de identidades, chaves, entre outras formas 
de segurança.

De tal modo, conclui-se que a Iot é um fenômeno em andamento, 
sob o qual espera-se a criação de novos paradigmas e um universo de 
hábitos a serem incorporados no cotidiano do cidadão comum (não ape-
nas os mais abastados socialmente). Porém, são necessários cuidados a 
fim de se evitar que soluções para determinadas problemáticas causem 
transtornos irreversíveis e incalculáveis.
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Internet das Coisas (IoT) na 
Contemporaneidade: um Estudo sobre 
Aplicações Sensoriais na Sociedade
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Maria da Graça Mello Magnoni2

Hodiernamente, as tecnologias de Internet das coisas, do termo inglês 
Internet of Things (IoT), valem-se especialmente do célere desenvol-
vimento das Redes de Sensores sem Fio (RSSFs), que de acordo com 
Aquino (2015), são um conglomerado de dispositivos tecnológicos com 
poder limitado de processamento, porém, quando atuam concomitan-
temente, tornam-se uma espécie de sistema distribuído e cooperativo 
capaz de detectar grandezas como umidade, pressão e temperatura.

A gênese do termo IoT deu-se em 1999 a partir de uma apresentação 
na empresa Procter & Gamble (P & G) por Kevin Ashton, um pesquisa-
dor do campo de tecnologias de sensoriamento por radiofrequência, ou  
Radio-Frequency IDentification (RFID). Ashton (2009) lançou mão do 
termo a fim de caracterizar um momento do progresso tecnológico em 
que os computadores possuiriam seus próprios mecanismos de obtenção 
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de dados e informações do mundo à sua volta, e que tal façanha seria 
possibilitada pela utilização de sensores, como por exemplo, RFID, 
tornando a IoT um próximo passo no que tange à evolução da Internet.

Como adendo, o termo IoT confunde-se a muitos outros termos 
como Web das coisas, Internet de Pessoas e Coisas, Internet de Tudo, 
entre outros, porém, apesar da multiplicidade de termos, a definição 
do que é IoT permanece a mesma em todos, visto que todas as coisas 
conectáveis à Internet já são abarcadas pelo conceito de IoT, que por 
sua vez dependem sempre da inclusão das pessoas na equação, já que 
qualquer coisa necessita de uma pessoa para que possa se conectar, se 
esvaindo assim a necessidade de criação de subdefinições que agem 
como terminologias enganosas e comerciais contrapondo o prisma 
tecnológico. (Waher, 2015) 

Acerca da utilização e importância das RSSFs na contemporaneidade, 
Aquino (2015, p. 10) destaca que:

Existem diversas aplicações onde as RSSFs e a Internet das Coisas 
são utilizadas para o fortalecimento de sistemas urbanos em geral. 
Podemos citar diferentes soluções para a integração de veículos 
“inteligentes” capazes de interagir entre si para compartilhar in-
formações de acidentes ou congestionamentos; o monitoramento 
ambiental visando ao monitoramento da qualidade do ar, praias ou 
rios e à previsão de catástrofes; e a automação de prédios permitindo, 
assim, a concepção de ambientes inteligentes.

Dentre as possibilidades que emergem do uso da IoT pode-se destacar 
as redes veiculares inteligentes, cuja tendência é a criação de uma rede 
inteligente entre veículos, para coleta e troca de dados e informações 
por meio de sensores inteligentes. Loureiro (2015, p. 15) assinala que 
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a gênese de uma rede inteligente veicular pode tornar a infraestrutura 
dos transportes mais segura, de modo que pode vir a fornecer dados 
aos passageiros e motoristas acerca de “congestionamentos, acidentes, 
condições das estradas, desvios possíveis, condições climáticas e de 
localização de instalações tais como postos de gasolina e restaurantes”.

No tocante às redes veiculares, Loureiro (2015, p. 16), advoga que:

A combinação de redes veiculares e de sensores apresenta uma 
enorme oportunidade para diferentes aplicações em larga escala, 
como prevenção de acidentes, roteamento de tráfego, monitoramento 
ambiental, redes sociais baseadas em localização, veículos elétricos 
e veículos autônomos. De fato, as redes veiculares terão um papel 
fundamental na evolução da Internet das Coisas, estabelecendo 
uma associação, que está se tornando cada vez mais ubíqua, entre 
o mundo digital e o mundo físico na sociedade moderna, onde a 
mobilidade tem um papel de destaque.

Segundo Magrani (2018, pp. 46-47), os objetos inteligentes e inter-
conectados pela IoT, podem ser deveras importantes no que concerne a 
solução de problemas, e sua aplicabilidade é extensível aos mais diversos 
setores, como por exemplo a categoria denominada de wearables, cuja 
principal característica é prover conectividade à peças de vestuários. 
Para mais, o autor exemplifica que essa categoria pode ser composta 
por “pulseiras e tênis que monitoram a atividade física do usuário”, bem 
como “relógios e óculos inteligentes que pretendem prover ao usuário 
uma experiência de imersão na própria realidade”.

Dessarte, cumpre salientar que a IoT permite a criação das mais 
heterogêneas redes de trocas de dados e informações, imputando a 
quaisquer objetos (coisas) do cotidiano, a capacidade de obter dados 
do ambiente à sua volta, posteriormente processar esses dados na In-
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ternet, e comunicá-los para plataformas de mobilidade, computação 
em nuvem, entre outras. E partindo desse princípio, Al-Fuqaha et al. 
(2015) resumem a IoT como objetos físicos com a capacidade de ver, 
ouvir, pensar e efetuar tarefas em concomitância com outros objetos, a 
fim de compartilhar dados e abastecer processos de tomada de decisões.

Magrani (2018, p. 45) complementa que:
 
[...] a IoT pode ser vista como uma infraestrutura global voltada para 
a era digital, permitindo serviços avançados por meio da interconexão 
de coisas (físicas e virtuais) com base nas tecnologias de informação 
e comunicação interoperáveis existentes e em constante evolução.

Futuramente, o que espera-se da IoT é a sua completa ubiquidade na 
vida das pessoas, como por exemplo, as Smart Houses, ou casas inteli-
gentes, onde seus moradores podem abrir automaticamente a garagem 
ao chegar à residência; preparar o café; controle automático do clima, 
televisores e demais aparelhos. Tudo isso e muito mais com o intuito 
de melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, e atendê-los em 
termos de disponibilidade de aplicações de forma ubíqua, ou seja, a 
qualquer momento e em qualquer lugar. (AlFuqaha, 2015, p. 1)

Ademais, pode-se afirmar que a IoT é um conglomerado de tecno-
logias associadas através da Internet, permitindo que objetos do mundo 
real possam se conectar e comunicar dados a partir de interações, de 
forma análoga a que os humanos realizam na web atualmente. Logo, 
cabe ressaltar que a IoT não abarcará apenas pessoas, conteúdo e as 
mídias, mas também ativos do mundo real a fim de gerar conhecimen-
to. Faz-se necessário também destacar, que apesar de impulsionar o 
surgimento de novas cadeias de valores com suas soluções, a IoT não 
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se configura como uma nova Internet, mas sim uma extensão desta. 
(Holler et al., 2014)

A Figura 1 apresenta um esquema em que diversas áreas como 
Transportes, Utilidades, Cidades Inteligentes, Agricultura e Saúde são 
integradas à IoT através de dispositivos com tecnologia de sensoriamento.

Figura 1. IoT. Holler et al. (2014)

Isto posto, vale salientar que tornar objetos inteligentes nem sempre 
é o mais inteligente a se fazer, de modo que é sempre importante averi-
guar com antecedência o potencial de utilidade de cada objeto na IoT, 
originando assim o conceito de internet das coisas úteis. Por adendo, 
Magrani (2018, p. 47) explana esse conceito como o:

[...] posicionamento crítico sobre a adaptação de tecnologias avança-
das em objetos sem que haja necessidade para tanto, visto que tornar 
um objeto apenas inteligente pode complicar seu uso e encarecer o 
produto, inexistindo um aprimoramento útil. Em diversos casos, o 
objeto analógico mais simples, sem tecnologia avançada envolvida, 
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atende suficientemente ao consumidor, sem precisar ser algo high 
tech, podendo custar menos e ter uma utilização facilitada.

Logo, o principal objetivo desse artigo é apresentar casos reais de 
aplicações de IoT, a fim de compendiá-las de acordo com sua hetero-
geneidade, com o principal intuito de tornar o referido conceito mais 
conhecido, e ser um esforço de compartilhar conhecimento e contribuir 
com a literatura científica do assunto. Para tal, a pesquisa lança mão 
especificamente do levantamento bibliográfico, especialmente através de 
livros, artigos científicos e reportagens que enfocam o conceito de IoT, 
assim como também apresentam casos de aplicações de tecnologias de 
sensoriamento. Em última instância, esse artigo também caracteriza-se 
como uma pesquisa básica, ou seja, seu enfoque é no auxílio para o de-
senvolvimento da ciência, sem que haja uma aplicação prática prevista.

Resultados e Discussões

O conceito contemporâneo de IoT enfoca basicamente a transmutação 
de coisas que permeiam o cotidiano das pessoas, transformando não 
apenas os objetos, mas o mundo todo em uma grande rede de conectivi-
dade, um smart world. Nesse sentido, a IoT atua nos mais heterogêneos 
setores e áreas da sociedade, como por exemplo, em casas inteligentes 
(Smart Houses), com dispositivos que atuam em medições de consumo 
e economia de energia, bem como também no controle de equipamentos 
e segurança residencial. A atuação desse paradigma tecnológico também 
se estende para os campos da agricultura, transporte inteligente, dis-
tribuição e logística, segurança pública, indústria e manufatura, saúde, 
bens de consumo (smartphones, smart TV, smart car, etc), entre outros.
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Para iniciar a listagem de exemplos de casos reais de aplicações de 
IoT, lança-se mão da cidade do interior do estado de São Paulo, Águas 
de São Pedro, conhecida por muitos como a primeira cidade inteligente 
do Brasil. Segretti (2015) apresenta várias inovações tecnológicas que 
foram aplicadas na referida cidade, como por exemplo, o aplicativo 
de smartphone que informa em tempo real a disponibilidade de vagas 
disponíveis na cidade, funciona da seguinte forma: As vagas possuem 
sensores inteligentes que são conectados a uma plataforma central de 
controle, que atualiza os aplicativos dos motoristas acerca das vagas.

Outra aplicação são as luzes inteligentes do município. Aqui os 
sensores são equipados em postes de iluminação, e conseguem detec-
tar a presença dos munícipes, assim, sempre que não houver pessoas 
próximas ao poste, o seu grau de luminosidade decai em cerca de 50%, 
economizando assim a energia da cidade. Como adendo, a aplicação 
também possui a capacidade de detecção de luz externa, isto é, sempre 
que o céu estiver com maior claridade, ou quando o dia amanhece as 
lâmpadas se apagam de maneira automática. (Segretti, 2015)

No setor de segurança, Águas de São Pedro também possui inova-
ções, como um avançado sistema composto de 15 câmeras com alta 
qualidade de imagens, que conseguem detectar com perfeição placas 
de automóveis, a fim de inibir possíveis infrações de trânsito dos mo-
toristas, já que as gravações das câmeras são armazenadas pelo período 
de um trimestre. (Segretti, 2015)

Para mais, no setor de saúde, a cidade possui o aplicativo denominado 
de “Águas sem dengue”, que possui o intuito de auxiliar a população 
no combate aos focos do mosquito Aedes Aegypti.
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O secretário de turismo, Fábio Pontes, explica que o aplicativo é de 
fácil manuseio para que toda a população possa colaborar. “Assim 
que o morador identifica um criadouro ele tira uma foto e adiciona no 
aplicativo. Logo em seguida pede-se o endereço do local, que pode 
ser encontrado com o auxílio de um GPS que integra o sistema. Ao 
completar essa fase, o munícipe fornecerá seus dados e uma breve 
descrição do local do foco. Automaticamente as informações irão 
para a Vigilância Sanitária”, explica. (Vicentin, 2015, p. 1)

Outro exemplo interessante da utilização de IoT, são os bueiros 
inteligentes. Como exemplo, pode-se citar o projeto piloto da startup 
NetSensors, que basicamente se trata de um filtro inteligente aplicado 
em bueiros, a fim de evitar entupimento por detritos. O projeto foi tes-
tado em três cidades, sendo a capital São Paulo, São José dos Campos 
(SP) e Rio de Janeiro (RJ). (Fraga, 2016)

É como se fosse um cesto, com pequenos buracos para a passagem 
da água. A sujeira fica retida ali. O sistema é complementado por 
um sensor. Ele monitora a quantidade de detritos retida no local e 
envia, por meio da rede de telefonia móvel, boletins periódicos à 
companhia de limpeza urbana. Um exemplo: “O filtro 8 está com 
80% de sua capacidade em uso. Hora de limpar!”. (Fraga, 2016, p. 1)

Cabe ressaltar que o projeto da NetSensors tem o intento de arma-
zenar as informações que advém dos bueiros em seu centro de dados, a 
fim de poder inclusive cruzar com previsões meteorológicas. Ademais, 
o filtro inteligente permite o decaimento dos custos de trabalho, visto 
que uma limpeza normal de um bueiro dura cerca de 45 minutos, e com 
o projeto pode durar no máximo 10 minutos, além de que otimiza o 
processo de trabalho das equipes de limpeza, já que averiguou-se que 
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60% dos bueiros que são checados não necessitam de limpeza, fato que 
pode ser resolvido com a IoT nos bueiros. (Fraga, 2016)

Dessarte, a aplicação de bueiros inteligentes passou a ser lei em 2017 
na capital do estado de São Paulo. A Lei Nº 16.687, de 10 de Julho de 
2017, prevê a instalação de bocas de lobo inteligentes como forma de 
prevenção e minimização dos problemas oriundos de chuvas. Vieira 
(2017) assinala que com a gênese desta lei, a NetSensors espera poder 
ampliar a atual rede de bueiros inteligentes na capital paulista, que atu-
almente conta com 13 pontos já apresentando resultados significativos 
no que tange a redução dos alagamentos.

Ainda no tocante às cidades inteligentes (smart cities), vale salientar 
que a principal meta da IoT é tornar esses ambientes mais sustentáveis 
e organizados, de modo que os serviços sejam utilizados sem nenhum 
desperdício. Assim:

A internet das coisas vem ajudando várias cidades a cumprir esse 
objetivo. Em Barcelona, na Espanha, o uso de água para irrigação 
em jardins e fontes públicas já é controlado digitalmente, evitando 
desperdícios. O mesmo acontece com o sistema de iluminação pú-
blica, que tem postes dotados de sensores de presença, usados como 
roteadores para conexão Wi-Fi.
Também em Barcelona, um sistema implantado nas vias públicas 
avisa os motoristas sobre lugares disponíveis para estacionar seus 
carros. Por meio de sensores no asfalto, sinais são emitidos para 
um aplicativo, ajudando o motorista a estacionar rapidamente, o 
que reduz o trânsito e as emissões de gases pelos veículos. (Época 
Negócios, 2019, p. 1)

Sequencialmente, quanto ao nível de poluição do ar nas cidades, já 
existem algumas aplicações de IoT que intentam em melhorar a qua-
lidade de vida dos cidadãos nesse sentido. Caso interessante pode ser 
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visto na cidade de Londres, Inglaterra; aonde o nível de poluição do ar 
chega a fazer cerca de nove mil vítimas anuais por ocasião de proble-
mas respiratórios. Logo, a ideia da Drayson Technologies foi distribuir 
aparelhos portados de sensores que medem os níveis de poluição do ar, 
e posteriormente enviam esses dados ao servidor da empresa, que por 
sua vez disponibiliza aos usuários um mapa digital da cidade referente 
à qualidade do ar. Destaca-se que os aparelhos possuem a premissa de 
serem acoplados em quaisquer meios de transporte, facilitando assim 
a coleta de informações. (Época Negócios, 2019)

Uma ideia semelhante foi levada a Oakland, na Califórnia, pela 
startup Aclima, em parceria com o Google e o Fundo para Defesa do 
Ambiente (EDF). Nesse caso, os sensores foram distribuídos pelos 
carros do Google Street View, e as informações ficarão disponíveis 
para que os especialistas trabalhem em ações para reduzir a poluição 
no ar. (Época Negócios, 2019, p. 1)

No que concerne a eletrodomésticos, pode-se citar como exemplo 
as geladeiras inteligentes da família Family Hub, da marca Samsung. 
A marca irá lançar, para essa terceira geração da linha, novas inova-
ções acopladas ao aparelho, como o assistente de voz Bixby, o qual os 
usuários podem utilizar para solicitar previsão do tempo, notícias, ca-
lendário, além de que, reconhece a voz de cada morador da residência, 
podendo oferecer interações otimizadas. Ademais, a geladeira também 
possuirá o recurso View Inside, que permitirá aos usuários visualizar o 
interior do aparelho sem a necessidade de abrir a porta, e tudo através 
da conexão por um smartphone, que também atualizará os moradores 
da casa acerca da data de vencimentos dos produtos nela armazenados. 
(Oliveira, 2019)
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Ainda no que tange à geladeira da Samsung, Oliveira (2019, p. 1) 
destaca que:

Para ajudar na saúde da família, em 2019 o aplicativo Planejador 
de Refeição será lançado para colaborar no cumprimento de uma 
dieta ideal. As receitas são sugeridas com base nas preferências 
alimentares da família, levando em conta as necessidades nutricio-
nais de cada um, além de considerar os itens presentes na geladeira.

Por adendo, a LG também possui geladeiras inteligentes, como as da 
linha Smart Instaview lançadas na Consumer Electronic Show (CES), 
de 2017. Esse produto possui conectividade com a assistente pessoal 
Alexa, que permite a seus usuários poder comprar alimentos por meio 
do serviço Amazon Fresh, apenas por voz. A referida geladeira ainda 
possui inovações como a execução de streaming de música através do 
serviço Amazon Music. (Padrão, 2017)

A IoT também está presente na linha dos produtos vestíveis, com 
as wearables technologys (tecnologias vestíveis, em tradução livre). A 
empresa japonesa Fijtsu em ação conjunta com a Snow Robin, e mais 
duas universidades japonesas, apresentaram um tênis inteligente que se 
conecta a aplicativos por intermédio de um smartphone. O protótipo foi 
introduzido no festival South by Southwest, em Austin, no Texas (EUA) 
de 2017, e possui inicialmente “sensores de umidade, temperatura, 
pressão dos pés e atmosférica e rastreamento de movimento de 9 eixos 
(3 acelerômetros, 3 giroscópios e 3 magnetômetros), tudo com pouco 
gasto de energia em conectividade Bluetooth e integrado no solado”. 
(Yuge, 2017, p. 1)
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A tecnologia bovina também se vale do avanço da IoT, haja vista 
o surgimento das “vacas inteligentes”. Muitas empresas já investem 
em tecnologias agrícolas com o intuito de manter as vacas conectadas, 
como por exemplo, a empresa israelense Afimilk, que produz pedôme-
tros para vacas, a fim de verificar o melhor momento para inseminação, 
já que as vacas tendem a caminhar mais quando estão no período de 
ovulação. Para mais, pode-se citar também a companhia irlandesa 
Moocall, que desenvolve sensores que podem ser acoplados junto à 
cauda das vacas, com o objetivo de medir a movimentação da cauda 
causada pela contração dos partos, logo, essa informação é enviada 
por mensagem ao pecuarista cerca de uma hora antes de a vaca vir a 
parir. Outrossim, ainda pode-se exemplificar a organização holandesa 
nomeada Conecterra, que produz coleiras que monitoram os hábitos 
de alimentação e os movimentos das vacas, bem como também pode 
alertar para possíveis problemas de saúde e os melhores períodos para 
inseminação. (Folha de S. Paulo, 2017)

No campo do entretenimento, a IoT também se faz presente, como 
por exemplo, o projeto Magic Brands da Disney, cuja meta foi a disse-
minação de pulseiras com sensores inteligentes, que por sua vez conec-
tam-se com outros sensores e sistemas presentes no parque de diversões 
da companhia. A pulseira permite efetuar pagamentos e adentrar áreas 
do parque, substituindo o sistema de cartão de crédito para pagamentos; 
detectar quanto tempo o cliente ficou na fila de uma determinada atra-
ção, para que possa inclusive receber cupons de descontos, caso tenha 
passado demasiado tempo em espera; possibilita ao parque acompanhar 
cada passo de seus clientes, e através de suas muitas câmeras, tirar 
fotografias e criar vídeos do cliente nas atrações em que visitou, sem 
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que este precise carregar câmeras e perder tempo no registro de suas 
memórias. (Fernandes, 2015)

Na exploração de planetas, a IoT pode vir a atuar como fator pre-
ponderante, especialmente em concomitância com as nanotecnologias. 
Exemplo disso pode ser o projeto ambicioso de um grupo de engenheiros 
da Universidade de Glasgow, na Escócia, que intenta em desenvolver 
os primeiros “nanonautas” da história da exploração espacial. Como 
adendo, a ideia é adentrar ambientes onde nenhum homem jamais 
explorou, como por exemplo, Vênus, cuja temperatura chega aos 450 
graus Celsius. O empreendimento trata basicamente da criação de 
uma tecnologia composta por um microchip de computador “com um 
milímetro de tamanho, cercado por uma camada de polímero que pode 
ser induzida a se enrugar ou se esticar pela aplicação de uma pequena 
corrente elétrica”. (G1, 2007)

Adicionalmente, a inovação é denominada de poeira inteligente, 
que atiradas:

[...] aos montes num planeta com atmosfera, eles coletariam dados 
e se movimentariam do mesmo modo que a poeira comum -- carre-
gados pelo vento. A diferença é que, por conta de sua capacidade de 
se enrugar ou se esticar, eles poderiam controlar o efeito de arrasto 
e, assim, controlar parcialmente seu vôo. (G1, 2007, p. 1)

Por adendo, a ideia é a de que os nanonautas possam se comunicar 
uns com os outros por meio dos sensores, bem como com a nave-mãe, 
a fim de compendiar os resultados dos dados e informações coletadas e 
posteriormente analisá-los. O projeto segue em estado de simulação e 
testes de componentes, porém, o potencial para esse tipo de aplicação 
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pode ser vasto, visto que inclusive abre-se o leque para exploração de 
planetas fora do Sistema Solar, por intermédio da aplicação da poeira 
inteligente levada até lá por um motor de propulsão avançada. (G1, 2007)

Na área da saúde, a IoT foi implantada para acompanhamento médico 
na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade, 
em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), desenvolveu o projeto que tem como objetivo 
a medição do índice glicêmico dos moradores da referida comunidade, 
sem que estes precisem deslocar-se ao hospital todo tempo. Como aden-
do, esse processo é possível devido a sensores inteligentes inseridos 
nos medidores, que transmitem os dados diretamente para a unidade 
de saúde, caso seja detectada alguma irregularidade nas medições, o 
usuário recebe um alarme para que se encaminhe o quanto antes ao 
hospital para melhor averiguação. (Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações [MCTIC], 2017)

Seguidamente, a IoT também potencializa o combate ao câncer de 
mama. Logo:

A mamografia tradicional pode falhar em identificar a doença nos 
estágios iniciais. Para resolver o problema, a Cyrcadia Health 
desenvolveu a ITBra. O equipamento consiste em um top com mi-
crossensores que identificam mínimas variações de temperatura na 
região dos seios. Ao transmitir as informações para o smartphone 
da usuária ou para o médico, os dispositivos ajudam os profissionais 
da saúde a identificar padrões que possam representar um perigo 
para a saúde da mulher. (Época Negócios, 2019, p. 1)

Entrementes, com base nos exemplos acima elencados, pode-se 
afirmar que cada vez mais as tecnologias de IoT como smartphones, 
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sensores e outros objetos inteligentes, integram o cotidiano das pessoas 
e apontam para um futuro completamente conectado. Para mais, cumpre 
salientar que as aplicações desse vasto conceito não se caracterizam 
como soluções concretas de todos os problemas da humanidade, mas 
vale assinalar que seus benefícios superam os malefícios devido a seu 
potencial de serviços oferecidos e de simplificação da forma como uma 
informação é disponibilizada, assim como também no aumento da ve-
locidade com que dados podem ser acessados e utilizados em prol das 
pessoas, tudo isso através do sensoriamento de objetos heterogêneos e 
sua integração à Internet.

Considerações Finais

O artigo proporcionou averiguar a atuação efetiva da IoT nas mais 
variadas áreas de benefício para as pessoas, demonstrando que existem 
muitos campos que podem ser explorados, assim como também, muitas 
pesquisas no âmbito da academia visando o desenvolvimento do con-
ceito no apoio ao surgimento de novas perspectivas informacionais e 
comunicacionais. Assim, essa multiplicidade de aplicações que a IoT 
abarca, bem como sua utilização em diferentes contextos, demonstram seu 
potencial como conceito tecnológico ubíquo, que passa de uma grande 
revolução da Internet para uma tecnologia cotidiana, plena e desassociada 
de fisicalidade, ou melhor dizendo, desacoplada do paradigma de tela 
fixa, característica marcante das primeiras fases da Internet.

Epilogando, o célere desenvolvimento tecnológico está impondo um 
novo paradigma para a sociedade em geral nos seus mais heterogêneos 
campos de atuação, neste cenário, a IoT surge como a grande mola 
propulsora dessa transformação, visto que suas aplicações, conceito 
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e visões apontam para um futuro próximo em que praticamente todos 
os objetos do cotidiano das pessoas poderá ser dotado de capacidade 
computacional e de comunicação, ao se conectarem à Internet. Des-
sarte, esse emaranhado de “coisas” conectadas, como TVs, geladeiras, 
smartphones, carros, pulseiras, tênis, entre outros, geram um grande 
número de oportunidades de projetos de pesquisas, visto que a gênese da 
IoT imputou à atual Internet uma pluralidade que outrora não possuía. 

À guisa de conclusão, nota-se que com o surgimento de aplicações, 
como cidades inteligentes, casas inteligentes, entre outras, também 
surgem desafios no tocante à segurança dos dados, mapeamento das 
aplicações, padronizações, e mais, que devem ser devidamente mapeados 
no processo de implantação de uma IoT. Esse novo mundo inteligente, 
ou smart world altera a práxis social assim como o fez a Internet desde 
seu surgimento. Evidentemente, o alcance final da IoT, apesar de todos 
desafios que permeiam sua completa implementação, deve ser sempre 
no sentido de melhorar a vida das pessoas, tanto no âmbito individual, 
como coletivamente.
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Inteligência e Senciência em Chatterbots: um 
Estudo Acerca do Jogo da Imitação de Alan 
Turing

Thiago Seti Patricio1

Maria da Graça Mello Magnoni2

No contexto do que é inteligência, pode-se citar especialmente o 
termo que denomina os seres humanos, Homo sapiens, ou homem sábio, 
visto a importância da inteligência para a espécie humana. Ademais, 
pode-se dizer que a área da IA busca expandir os limítrofes do que 
compreende a inteligência, já que vai muito além do apercebimento e 
da compreensão, e intenta cumprir o papel de construtora de entidades 
inteligentes capazes de manipulação do mundo à volta. Logo, de acordo 
com Russell e Norvig (2013, p. 24):

A IA é um dos campos mais recentes em ciências e engenharia. O 
trabalho começou logo após a Segunda Guerra Mundial, e o próprio 
nome foi cunhado em 1956. Juntamente com a biologia molecular, 
a IA é citada regularmente como “o campo em que eu mais gostaria 
de estar” por cientistas de outras disciplinas. Um aluno de física 
pode argumentar, com boa dose de razão, que todas as boas ideias 
já foram desenvolvidas por Galileu, Newton, Einstein e o resto. IA, 
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por outro lado, ainda tem espaço para vários Einsteins e Edisons 
em tempo integral.

Logo, pode-se definir a IA como um campo de estudo universal, 
devido à abrangência que possui em variados subcampos, desde apren-
dizagem e percepção, até em tarefas específicas, como “jogos de xadrez, 
demonstração de teoremas matemáticos, criação de poesia, direção de 
um carro em estrada movimenta e diagnóstico de doenças”. (Russell 
& Norvig, 2013)

Para mais, dentro do conceito de IA, a presente pesquisa se ocupa 
especialmente no estudo dos chatterbots, que segundo Nakabayashi 
(2009), são robôs de conversação que visam responder os questiona-
mentos de um interlocutor de forma que este pense estar falando com 
outra pessoa. Para mais, a autora assinala que:

A palavra “robô” teve origem na peça “R.U.R.” de Karel Capek, 
escrita em 1921. A sigla era uma abreviatura para “Rossum’s Uni-
versal Robots”, onde robota quer dizer em tcheco “trabalho”. Bot 
é uma simplificação da palavra robot. (Nakabayashi, 2009, p. 84)

Para Nakabayashi (2009), um robô de conversação é utilizado em 
contextos hodiernos nos mais heterogêneos campos, como por exemplo, 
para suporte online, jogos, call centers, portais corporativos, entreteni-
mento, projetos culturais, educacionais, treinamentos, e apoio no ensino 
à distância. A autora ainda explana que os chatterbots podem possuir um 
vasto repositório de conhecimento, em concomitância com a aplicação 
de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Ademais, cumpre 
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salientar que o viés que é dado a um bot depende exclusivamente dos 
dados acerca do assunto que são armazenados em sua base de dados.

Ao adentrar a temática de robôs de conversação que imitam o com-
portamento humano por meio do diálogo, a tônica do que seria imitar 
se faz muito presente, visto que a qualidade da base de conhecimento 
de um agente de conversação tem como um de seus pilares o nível de 
conhecimento, bem como uma boa associação de perguntas e respostas.

Adicionalmente, esse jogo da imitação por assim dizer, surgiu em 
1950, com o matemático britânico Alan Turing, em seu artigo “Computing 
Machinery and Intelligence”, que é tido por muitos como o pai das 
ciências da computação, e por extensão, da IA.

Apesar da expressão “inteligência artificial” ser um produto de uma 
conferência acadêmica organizada por John McCarthy no Dartmouth 
College em 1957, é o artigo de Alan Turing, datado de 1950, e seu 
“jogo da imitação”, ou que agora rotineiramente chamamos de 
“Teste de Turing”, o elemento que define e caracteriza o campo. 
Apesar de Turing iniciar seu artigo propondo considerar a questão 
“as máquinas podem pensar?”, ele imediatamente reconhece várias 
dificuldades com a questão em si. Por essa razão, ele propõe que uma 
linha de investigação diferente seja tomada. Uma linha que possa, 
como ele a descreve, ser “expressa em palavras relativamente não 
ambíguas”. (Gunkel, 2017, p. 6)

No referido artigo, Turing propôs a seguinte questão: “As máquinas 
podem pensar?”, e como alternativa a essa indagação, o matemático 
apresenta o jogo da imitação, que se baseia no seguinte: trata-se de um 
jogo composto por três pessoas, sendo um homem, representado pela 
letra “A”, uma mulher, pela letra “B”, assim como um interrogador, 
pela letra “C”. Ademais, o objetivo é que o interrogador fique em um 
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quarto separado, em frente ao qual estão o homem e a mulher, e seu 
principal intuito é determinar qual dos dois é homem e qual é a mulher. 
Logo, o questionador apenas conhece os outros dois pelos rótulos X e 
Y, e ao final do jogo, deve responder se “X” corresponde ao jogador 
“A” e “Y” a “B”, ou o inverso. (Turing, 1950)

Por adendo, o perguntador, a fim de poder determinar os rótulos de 
“A” e “B” pode questioná-los por meio de mensagens escritas, a fim de 
não ter o tom de voz dos interrogados como critério para decisão. Para 
mais, o objetivo do jogador “A” no teste é o de induzir o jogador “C” 
(questionador) ao erro, em contrapartida, a meta do jogador “B” é a de 
auxiliar “C”. Turing ainda questiona sobre o que aconteceria se o jogador 
“A” fosse substituído por um computador, com o mesmo propósito de 
levá-lo ao erro? Nesse cenário, será que “C” distinguiria às vezes em 
que o jogo é jogado entre “A” e “B”, e entre o computador e “B”? A 
resposta para tal questionamento pode substituir a pergunta acerca da 
capacidade de pensar das máquinas, (Turing, 1950) sendo que se “C” 
decidir de forma incorreta no decorrer do jogo em ambos os cenários, 
pode-se dizer que este computador possui inteligência.

Desde então, muitas tecnologias e computadores surgiram, bem 
como o campo da IA tem avançado significativamente, porém, apesar 
de se poderem designar muitas tecnologias como uma IA, ainda não é 
possível dizer que são plenamente inteligentes, ou seja, o máximo que 
essas máquinas conseguem é imitar o comportamento humano, ainda 
não possuem a capacidade da senciência, de modo que não percebem 
sua própria existência como uma máquina, nem possuem sentimentos 
e sensações de forma consciente.



1320

Em meados da publicação do artigo de Turing, ele estimou que 
em menos de meio século no futuro, uma máquina seria capaz de jogar 
o jogo da imitação com êxito. Sobre isto, ele salienta:

Acredito que, em cerca de 50 anos, será possível programar com-
putadores, com uma capacidade de memória de cerca de 109 para 
fazê-los jogar o jogo da imitação tão bem que um interrogador médio 
não terá mais de 70% de probabilidade de chegar à identificação 
correta, após cinco minutos de interrogatório. (Turing, 1996, pp. 8-9)

As previsões de Turing não demoraram muito a se realizar, visto 
que no ano de 1966:

[...] Joseph Weizenbaum demonstrou uma aplicação simples de 
processamento de linguagem natural que era capaz de conversar 
com interrogadores humanos de maneira a parecer outra pessoa. 
ELIZA, como era chamada a aplicação, foi o primeiro chatterbot. 
Apesar desse termo ainda não ser utilizado por Weizenbaum, foi 
aplicado retroativamente como resultado dos esforços de Michael 
Maudlin, fundador e pesquisador-chefe da Lycos, que introduziu 
esse neologismo em 1994 para identificar uma aplicação de proces-
samento de linguagens naturais que por ele foi chamada de Julia. 
(Gunkel, 2017, p. 8)

No que concerne ao aspecto técnico do chatterbot Eliza, Gunkel 
(2017, p. 8-9) como citado em Weizenbaum (1976, p. 188) explana que:

Consistia principalmente de métodos gerais de análise de frases e 
fragmentos delas, localizando o que chamamos de palavras-chave 
nos textos, montando sentenças a partir dos fragmentos, e assim por 
diante. Ela tinha, em outras palavras, nenhum ferramental contextual 
embutido do universo do discurso. Isso era provido a ele por meio 
de um script. De certo modo ELIZA era uma atriz que comandava 
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um conjunto de técnicas, mas não tinha nada pra dizer vindo de si 
mesma.

Logo, Eliza possuía esta limitação devido ao fato de que não era 
dotada de memória, isto é, não tinha a capacidade de se lembrar do que 
fora dito em conversações anteriores. Como adendo, o referido robô 
muitas vezes se utilizava de elementos da própria entrada de diálogo 
do usuário, para construir uma resposta em cima, o que de certa forma 
eliminava o quesito naturalidade do processo. Por exemplo, na entrada 
“I am fine now thank you” (Eu estou bem agora obrigado, em tradução 
livre); o bot pode responder algo sem sentido, do tipo “How long have 
you been fine now thank i?” (Há quanto tempo você está bem agora 
obrigado?). (Leonhardt et al., 2003)

Apesar de não possuir senciência, a aplicação criada pelo professor 
Joseph Weizenbaum obteve sucesso naquilo que Alan Turing havia 
previsto, visto que:

ELIZA criou a ilusão mais marcante de ser capaz de ter entender o 
que se passava na mente das muitas pessoas que conversaram com 
ela. Pessoas que sabiam muito que estavam conversando com uma 
máquina logo esqueceram esse fato - assim como a plateia de um 
teatro, sob o domínio da suspensão da descrença - e logo esqueceram 
que aquilo que estavam presenciando não era “real”. Essa ilusão era 
especialmente forte e se apegava com mais tenacidade em pessoas 
que conheciam pouco ou nada sobre computadores. Eles frequente-
mente pediam que as deixassem conversar com o sistema em privado 
e, após terem conversado com ela por um tempo, insistiam, mesmo 
depois de minhas explicações, que a máquina havia realmente os 
entendido. (Gunkel, 2017, p. 9, citado em Weizenbaum, 1976, p. 189)
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Em relação ao questionamento de que as máquinas seriam ou não 
capazes de pensar, perpassa a discussão do que significa inteligência, 
e o que é inteligência real. Gunkel (2017, p. 11) explicita que:

De acordo com Lovelace3, um computador (e quando ela escreveu 
isso, “computador” se referia não a um dispositivo eletrônico, mas 
a um grande processador mecânico de informação constituído de 
engrenagens e alavancas interligadas), não importa o quão sofisticada 
seja a sua programação, só pode fazer aquilo que ordenemos que 
seja feito. Nós podemos, de fato, escrever o código de um software 
como a ELIZA ou a Siri da Apple, que reconhece um input verbal, 
extrai palavras-chave, rearranja essas palavras de acordo com scripts 
pré-programados e depois envia de volta resultados que parecem ser 
de origem inteligível. Isso, entretanto, não significa necessariamente 
que tal máquina seja capaz de pensamentos originais ou de entendi-
mento do que está em jogo nem mesmo em uma escala rudimentar.

Adicionalmente, Gunkel (2017) ressalta que essa acepção é desenvol-
vida no experimento denominado de “Quarto Chinês”, de John Searle. 
O autor destaca que tal experimento foi apresentado no artigo “Minds, 
Brains and Programs” de 1980, e atualizado ulteriormente. Logo, a 
premissa básica de Searle é a da não existência de uma IA nomeada 
como “forte”, ou seja, máquinas pensantes. Nesse tocante:

Imagine que você execute as etapas de um programa elaborado 
para responder perguntas em um idioma que você não compreen-
de. Eu não entendo chinês, então imagino que estou trancado em 
uma sala cheia de caixas com símbolos chineses (a base de dados), 
recebo uma pequena quantidade de símbolos chineses (perguntas 

3. Referente à Lady Lovelace, ou Ada Augusta Byron, filha do poeta inglês Lord 
Byron. É considerada a primeira cientista da computação, pois “escreveu o 
software para o Engenho Analítico de Charles Babbage” (Gunkel, 2017, p. 11), 
considerado o pioneiro dos computadores e idealizador da Máquina Diferencial 
N.1 e N2, e Máquina Analítica.
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em chinês), e, então procuro em um manual (o programa) o que 
deveria fazer. Realizo algumas operações com símbolos de acordo 
com regras (i.e., eu executo as etapas do programa) e entrego uma 
pequena quantidade de símbolos (respostas às perguntas) aos que 
se encontram fora do quarto. Eu sou um computador executando 
um programa para responder perguntas em chinês, mas ao mesmo 
tempo não compreendo uma palavra de chinês. (Gunkel, 2017, p. 
11-12, citado em Searle, 1998, p.38)

Abaixo, a Figura 1 apresenta o esquema do “Quarto chinês” de 
John Searle:

Figura 1. Experimento “Quarto chinês”, de John Searle. Filosofia na mente. (s.d.).

Cumpre salientar, que o termo Jogo da Imitação não é o mais apro-
priado para caracterizar o Teste de Turing, visto que em 1950, passar 
pelo referido teste poderia ser tratado sim como um sinal de inteligência 
em máquinas, e tal visão foi alterada no decorrer do desenvolvimento 
tecnológico, mostrando que, o que as máquinas possuem, não é inteli-
gência propriamente dita, pois esta deve estar acompanhada, na visão 
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de Searle, da faculdade da senciência, portanto, o Jogo da Imitação 
designa esse processo da criação de IA fraca, ou seja, tecnologias que 
conseguem imitar o comportamento humano e até mesmo ludibriar 
entrevistadores e passar em testes como o proposto por Turing. O 
conspecto de aplicações que conseguiram “enganar” o ser humano será 
apresentado na seção seguinte. 

Resultados e Discussões

Na contemporaneidade, em algumas ocasiões chegou a se cogitar 
que uma tecnologia teria passado no Teste de Turing, como por exemplo, 
o chatterbot Eugene, em 2014, criado por dois russos e um ucraniano 
em 2011.  Freitas (2014), em artigo para a revista Galileu, explana que 
esse bot emula um menino de nacionalidade ucraniana que teria de fato 
confundido 33% de avaliadores no teste. 

Além disso, o bot se passa por um menino de 13 anos, ucraniano, 
falando inglês, o que é uma maneira inteligente de burlar as regras e 
explicar possíveis respostas esquisitas. No fim das contas, o próprio 
teste não significa mais muita coisa. Enquanto em 1950 um teste 
desse poderia, sim, apontar pra uma inteligência artificial bastante 
superior, hoje sabemos que é relativamente fácil criar um bot capaz 
de enganar alguém em um chat de texto. (Freitas, 2014, p. 1)

O bot Eugene assemelha-se ao Cleverbot, outro robô de conversação 
que supostamente teria passado no Teste de Turing. Diferentemente de 
Eugene, o Cleverbot alcançou um total de aprovação de 59,3% do pú-
blico e dos participantes do festival Techniche, realizado em Guwahati, 
na Índia. As conversas com este robô foram exibidas em telões para 
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acompanhamento dos participantes do festival, e o tempo de conver-
sação de cada interlocutor foi de quatro minutos. (Romanzoti, 2011)

Entrementes, apesar da pontuação expressiva do Cleverbot, o teste 
não prova a sua inteligência, visto que o bot apenas imitou o comporta-
mento humano por meio de conversas. A pontuação alta dessa tecnologia 
deu-se especialmente por seu avançado método de pesquisa, que faz 42 
pesquisas em seus registros de colóquios passados para então decidir 
qual a melhor alternativa para a pergunta que está sendo feita. Afirma-se, 
portanto, que diferentemente de seres humanos, que aprendem por meio 
de percepção sensorial, o Cleverbot aprende apenas mediante processos 
conversacionais. (Romanzoti, 2011)

Segue abaixo uma imagem do chatterbot Eugene:

Figura 2. Chatterbot Eugene Goosman. Freitas (2014)

Outra tecnologia que chamou atenção neste ano de 2018 foi a Google 
Duplex, uma IA baseada em aprendizagem de máquina que foi apre-
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sentada no evento Google I/O 2018. Yuge (2018, p. 1) demonstra em 
artigo para o site Tecmundo, que a agitação em torno da referida IA 
deu-se pela seguinte conjuntura:

[...] a assistente digital ligou para um salão e agendou com uma pes-
soa, de forma muito natural, um corte de cabelo — com direito ao 
jeitinho espontâneo de responder às questões, até com um “u-hum”. 4

A aplicação foi criada com o intuito de integrar aparelhos com o 
Google Assistant, e apesar de ter causado certa empolgação no evento, 
não tem sido caracterizada pela Google como uma tecnologia trans-
cendente ao Teste de Turing, mas apenas como uma aplicação que 
simule naturalmente diálogos a fim de efetuar tarefas do mundo real 
pelo telefone. (Yuge, 2018)

Sequencialmente, não apenas chatterbots conseguiram superar o 
Teste de Turing, mas um sistema desenvolvido por pesquisadores do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) foi capaz de transpor o 
nomeado Teste de Turing Visual. A aplicação possui a faculdade de 
reprodução de “caracteres novos de forma semelhante à grafia de textos 
escritos por humanos”. (Voltolini, 2015, p. 1)

A experiência funcionou da seguinte forma: ícones que representam 
letras e esboços desconhecidos foram apresentados ao software e 
também ao voluntário de carne e osso. Em seguida, foi solicitada 
a ambos os sujeitos a produção de variações dos caracteres. Os 
resultados foram então analisados por um júri humano, que pôde 
identificar com apenas 50% de precisão os desenhos feitos pelo 
computador. (Voltolini, 2015, p. 1)

4. O diálogo é apresentado no vídeo “Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local 
Businesses To Make Appointments”, Jeffrey Grubb. (2018)
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Entre as aplicações que possuem a habilidade de conversação em 
linguagem natural, mas não são sencientes, pode-se citar também o 
robô de conversação denominado Profª Elektra. Criado na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o referido robô possuía 
inicialmente a meta de poder manter diálogos com o usuário (alunos do 
ensino secundário) em linguagem natural acerca de temas como Física. 
(Leonhardt et al., 2003)

Seguidamente:

Em julho de 2003, estendeu-se sua utilização para os alunos do Curso 
de Especialização a Distância em Informática na Educação para a 
disciplina Internet para Educadores, acrescentando em sua base de 
conhecimento dados e conceitos sobre Redes de Computadores e 
Internet. (Leonhardt et al., 2003, p. 6)

No que concerne ao bot Elektra, Leonhardt et al. (2003) assinalam 
que a aplicação possibilitou uma nova forma de interlocução, provendo 
ao educando uma maneira mais interativa de assimilação de conteúdos, 
assim como também estimula a participação, de modo que os próprios 
alunos definem o direcionamento da conversação. Para mais, os autores 
também destacam que a utilização de chatterbots pode se tornar deveras 
vantajosa não apenas pela interceptação mais interativa do usuário, mas 
também por ser de uso intuitivo e por abrir inúmeras possibilidades, 
como por exemplo, a disponibilização de endereços web com maiores 
informações acerca do tópico da interlocução.

Abaixo, a Figura 2 apresenta a interface do agente Profª Elektra, 
respondendo a um questionamento acerca da temática de Redes de 
Computadores.
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Figura 3. Profª Elektra. (http://penta3.ufrgs.br:2002/)

Epilogando a seção, Turing (1996, p. 21) prenuncia que:

É de esperar que as máquinas acabem por competir com o homem 
em todos os campos puramente intelectuais. Quais, porém, os me-
lhores para começar? Mesmo esta é uma decisão difícil. Muitas 
pessoas acham que uma atividade bastante abstrata, como o jogo 
de xadrez, seria o melhor. Pode-se também sustentar que o mais 
conveniente é prover as máquinas dos melhores órgãos sensoriais 
que o dinheiro possa comprar, e ensiná-las a compreender e falar 
inglês. Tal processo poderia acompanhar o do ensino normal de 
uma criança. Coisas seriam apontadas e nomeadas, etc. Mais uma 
vez, não sei qual a resposta certa, mas penso que ambos os enfoques 
deveriam ser tentados.
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Logo, com os avanços atuais, é possível que uma máquina aprenda, e 
que até mesmo simule o comportamento humano por meio de linguagem 
natural, porém, conforme apontado na seção, em especial com o autor 
John Roger Searle, uma máquina ainda não tem capacidade de pensar e 
compreender significados, mas somente segue regras pré-estabelecidas 
de sintaxe e comandos, e todo seu poder de processamento e sofisticação 
apenas dão uma falsa sensação de inteligência.

Considerações Finais

Essa pesquisa objetivou principalmente uma discussão sobre a ca-
pacidade ou não de tecnologias hodiernas serem inteligentes, para tal 
lançou mão dos conceitos de IA, do Teste de Turing, e do Quarto Chinês 
de John Searle. Cabe ressaltar, que com base nas análises realizadas, o 
conceito de Searle ainda é o que se faz mais presente no campo da IA, 
ou seja, as aplicações que existem hodiernamente apenas conseguem 
imitar o comportamento humano, sendo designadas assim de IA fraca, 
já que não possuem o predicado da senciência. Todavia, é errado carac-
terizar o Teste de Turing de Jogo da Imitação, sendo este último termo 
apenas uma interpretação do primeiro, e alude a um teste que avaliaria 
a quantidade de sucessos que uma máquina teve ao imitar um humano, 
e o Teste original de Turing previa um método de questão e resposta 
baseado nas mais diversas saídas, como por exemplo, em uma interlo-
cução, poderia ser solicitada à máquina que esta passasse algum objeto 
por uma escotilha ao entrevistador, o que forçaria à máquina possuir 
elementos de robótica e cognição, atributos que vem sendo trabalhados 
pelo campo da IA na contemporaneidade.
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Epilogando, o trabalho pôde demonstrar que os chatterbots são 
agentes de conversação com base em linguagem natural cuja base de 
conhecimento geralmente é baseada em regras, ou seja, possui a capa-
cidade de responder apenas embasado no que foi previamente inserido 
em ser repositório de dados, ou por associação de palavras-chave de 
perguntas passadas. Assim, pode-se dizer que mesmo os exemplos de 
bots que obtiveram pontuações expressivas no Teste de Turing, não 
caracterizam entidades inteligentes, visto que possuem uma inteligên-
cia limitada a responder com base em uma programação previamente 
definida, logo, por mais que aplicações contemporâneas sejam capazes 
de ludibriar jurados de concursos de Jogo da Imitação, estas ainda estão 
desprovidas de senciência, já que não pensam por si próprias e nem 
possuem a faculdade de sentir sensações e sentimentos de maneiras 
consciente, em outras palavras, não possuem a capacidade de percepção 
consciente do mundo à sua volta como os seres humanos.

À guisa de conclusão, cumpre salientar que o futuro da IA reserva 
grandes expectativas quanto à aplicações que dependem menos do ho-
mem, como por exemplo as tecnologias providas de machine learning, 
ou aprendizagem de máquina, um subcampo da IA que trabalha com a 
ideia de que máquinas podem aprender sozinhas quando providas de 
uma grande massa de dados, enleada a algoritmos sofisticados, levando 
à gênese de um novo tipo de aplicação, capaz de detectar padrões de 
informações e criar conexões, como por exemplo, aqueles famigerados 
anúncios online após a execução de uma compra de um produto simi-
lar. Adicionalmente, muitas pessoas advogam que as máquinas nunca 
passarão de ferramentas de utilizadas pelo ser humano como apoio ao 
seu próprio pensamento, já outros acreditam que a inteligência humana 
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pode ser recriada em computadores, portanto, com o célere desenvolvi-
mento tecnológico, é difícil prever quando ou se uma aplicação poderá 
ser considerada senciente ou uma IA dita forte, mas há de se concordar 
que não é ludibriando um jurado ou uma pessoa comum que se obterá 
tal confirmação.
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No desenvolvimento do trabalho é reforçado o papel da comunicação 
rural, sua evolução em cenário nacional e o vasto campo de pesquisas 
possibilitados a partir da tecnificação da atividade rural e da absorção 
das mídias sociais no cotidiano do produtor rural. O aplicativo whatsapp 
vem demonstrando sua diversidade, no sentido de aproximar pessoas, 
relacionamentos e atendimentos profissionais, como foi o recorte apresen-
tado na pesquisa. Na primeira fase do trabalho, os extensionistas foram 
entrevistados formalmente para avaliarem e justificarem a utilização 
diária do software que alcançou a marca de 120 milhões de usuários 
no Brasil. Apesar das dificuldades estruturais como sinal de internet e 
telefonia, os participantes foram unânimes em declarar que grande parte 
do atendimento ao produtor é facilitado com a troca de mensagens. 

Em tempos de tantas transformações tecnológicas é fundamental 
debater o uso das mídias digitais e a qualidade da informação divulgada 
ou compartilhada, independentemente do setor econômico e social. Esta 
realidade sempre esteve presente nos estudos de comunicação iniciando 
pelo rádio, jornal impresso, televisão e mais recentemente, por meio 
da internet. Neste sentido, a interação obtida por meio das trocas de 
mensagens entre técnico e produtor, contribuirão para o entendimento 
de como os dois personagens lidam com as inovações digitais.

Ao desenvolver a análise dos resultados obtidos nas entrevistas foi 
possível reconhecer com mais apuro, a opinião dos técnicos, o perfil 
dos profissionais que aprovam a utilização do aplicativo e a realidade 
econômica da região pesquisada. Entretanto, observamos que a etapa 
de reconhecimento abre caminhos para um desdobramento mais amplo 
da análise que será ouvir a opinião dos produtores rurais. Por enquanto, 
nos limitamos a iniciar um trabalho que pode contribuir, no primeiro 
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momento, para as organizações públicas e privadas interessadas ado-
tarem técnicas mais eficazes de comunicação rural. 

1 Revisão Bibliográfica

2. 1 Contextualização Histórica

A comunicação rural no Brasil se desenvolveu efetivamente a partir 
da década de 1940, com o objetivo do Ministério da Agricultura em 
disseminar a difusão de técnicas agrícolas, incentivado pelo modelo 
estrutural em funcionamento nos Estados Unidos desde o século XIX. 
Com a criação do Serviço de Informação Agrícola (SIA), que preconi-
zava um programa de informação sustentado em modelos de difusão 
de notícias e informações técnicas voltadas ao produtor rural, teve 
início um trabalho que se estendeu por duas décadas e alcançou seu 
auge no período entre 1960 e 1970, quando a tecnificação do campo 
foi alavancada com objetivo de aumentar a produção e produtividade 
das atividades agrícolas. Esta etapa do cenário agropecuário brasileiro 
foi tema de estudos e da dissertação de mestrado do pesquisador Hélio 
Augusto de Magalhães que destaca nos períodos subsequentes, o ace-
leramento do êxodo rural e uma nova conformação do meio rural, a 
partir de três atividades principais: agropecuária baseada na produção 
de commodities (grãos e carne), surgimento de atividades não-agrícolas 
(industriais e prestação de serviços) e ainda, serviços especializados de 
acordo com a demanda do setor produtivo (Magalhães, 2009). 

Contudo é fundamental conceituar o significado da comunicação 
rural, a qual tem em Juan Diaz Bordenave um dos seus mais expressivos 
estudiosos. Na concepção do pesquisador paraguaio trata-se de “um con-
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junto de fluxos de informação, diálogo e de influência recíproca existente 
entre os componentes do setor rural e entre eles, e os demais setores da 
nação afetados pelo funcionamento da agricultura (Bordenave, 1983, 
p. 7)”. Quando se fala de comunicação rural é preciso ficar claro que 
se trata dos processos midiáticos e relacionais utilizados para ensinar, 
esclarecer e propagar informações pertinentes ao meio rural. 

É pelos canais formais e informais no seio das comunidades rurais 
que se processam fenômenos tão importantes para o desenvolvi-
mento agrícola como a imitação ou a emulação recíproca, a difusão 
de inovações tecnológicas sociais, a emergência das lideranças, os 
movimentos cooperativistas, a defesa coletiva da ecologia e, em 
geral, o grande movimento participativo do povo rural na vida nação 
(Bordenave, 1983, pp. 8-9). 

No trabalho realizado pelo pesquisador é ressaltada a preocupação 
com o formato utilizado pela comunicação rural para chegar até o produ-
tor e sua efetiva aceitação, pois, na década de 1980 os protagonistas em 
apresentar as informações atualizadas sobre o setor eram os extensionis-
tas. Na obra ‘O que é comunicação rural?’, Bordenave argumenta que os 
profissionais das Ciências Agrícolas precisavam conhecer a realidade, 
os hábitos, a cultura e tradições dos povos rurais, para que a comuni-
cação técnica realmente tivesse êxito. Neste sentido, aponta barreiras 
encontradas como o analfabetismo, a tradição cultural (repassada de 
pai para filho) e mesmo, a desconfiança sobre uma pessoa desconhecida 
que pudesse chegar a sua propriedade ‘afirmando’ que a forma como 
realizava o manejo estava errada. Contudo, quando a transferência de 
informações é aplicada após o reconhecimento dos fatores citados, a 
comunicação pode se tornar uma forte aliada no processo de aprendi-
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zagem e no despertar da consciência crítica e participativa do público 
em questão. “É na elaboração das mensagens que o comunicador rural 
mostrará que reconhece as características peculiares da população do 
campo (Bordenave, 1983, p. 57)”. 

A perspectiva sobre a importância de desenvolver projetos voltados 
ao desenvolvimento das comunidades rurais foi amplamente debatida 
por Daniel Lerner e Wilbur Schramm na década de 1960. Na publicação 
‘Comunicação e Mudança nos Países em Desenvolvimento’, convidado 
pelos pesquisadores, o diretor do Centro de Estudos Internacionais do 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, Max, F. Millikan destacou que 
as mudanças realizadas a partir da comunicação revelaram serem as mais 
eficazes sobre a sociedade humana. “Todas as tremendas reviravoltas 
nas economias, políticas e nas estruturas sociais das novas nações têm 
suas origens num alteração radical nas percepções do homem comum, 
o que representa dois terços da humanidade (Millikan, 1973, p. 17)”. 
Por conta dessa afirmação, o pesquisador defendia ser fundamental 
que as novas sociedades fizessem uso das tecnologias, no sentido de 
manipularem seus ambientes e assim ampliarem decisivamente a per-
cepção sobre as escolhas e decisões de trabalho que poderiam realizar 
diariamente (Millikan, 1973). 

Na avaliação de Wilbur Schramm, a comunicação pode ser uti-
lizada de forma a multiplicar informações que contribuirão para um 
crescimento econômico seletivo, e pontua os canais interpessoais de 
comunicação por serem intermediários dos efeitos de comunicação de 
massa, independentemente do estágio de desenvolvimento das socieda-
des (Schramm, 1973). A afirmação em questão diz respeito a projetos 
realizados em países do continente asiático, africano e sul-americano, 
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que adotaram iniciativas educativas e sociais com auxílio de equipes 
técnicas e programas de rádio educativos. 

Contextualizando o cenário brasileiro, entre as décadas de 1940 e 
1950, o Serviço de Informação Agrícola implementou um programa 
de informação baseado na difusão de notícias e ensinamentos técnicos, 
com um produto midiático em forma de noticiário que era distribuído à 
imprensa, a exemplo dos vídeos releases institucionais. Posteriormente, 
o órgão governamental instituiu uma cadeia radiofônica, na época, a 
maior do país, a fim de atender ao máximo, a amplitude do território 
brasileiro. Em meados da década de 60, a Associação Brasileira de Cré-
dito e Assistência Rural (ABCAR), substitui o SIA na tarefa de orientar 
e subsidiar de informações, a população rural (Bordenave, 1983). 

Uma observação de Bordenave que merece destaque e subsidia a defesa 
do presente artigo foi relatada durante sua participação no XI Congresso 
Brasileiro de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), rea-
lizado em setembro de 1988, em Viçosa (MG). Na ocasião, o pesquisador 
pontua a contradição vivenciada pelo Brasil, no período: “Se o Brasil é 
ainda um país basicamente agrícola e grande parte de sua população mora 
no setor rural, porque a Comunicação Rural é atividade tão esquecida no 
mundo acadêmico? (Bordenave, 1993, p. 11) ”.  O pesquisador observa 
ainda que o foco da comunicação rural deve se estender para além da 
transferência de tecnologia aos agricultores, alcançando dirigentes e a 
população de forma geral. Para alcançar esse intento, a comunicação rural 
pode auxiliar no sentido de propagar não apenas recomendações técnicas, 
mas também, “veiculando a voz dos homens e mulheres do campo, dos 
repórteres e educadores populares, enfim do povo em geral que agora 
tem acesso aos meios massivos (Bordenave, 1993, p.17)”.
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2 Na Era da Tecnologia

A comunicação rural brasileira implantada inicialmente no país este-
ve intrinsicamente ligada ao processo de assistência técnica e extensão 
rural e durante muito tempo foi entendida como sinônimo de informação 
agrícola, por ser o método utilizado na difusão de informações sobre 
manejo agropecuário, normas e recomendações técnicas de órgãos en-
volvidos com agricultura e ligados ao governo, por meio de boletins, 
folhetos, periódicos, publicações diversas e radiodifusão. 

Com a chegada do rádio em 1922 e posteriormente, a televisão em 
1950, aumentam o número de informações divulgadas sobre o setor 
rural, entretanto, sempre pautada no aspecto econômico: preços dos 
produtos agropecuários e publicidade dos insumos utilizados na cadeia 
produtiva. Segundo Gisela Ortriwano, a inserção das mídias eletrônicas 
no cotidiano da população contribuiu para que os agricultores fossem 
inseridos no contexto de desenvolvimento nacional. No primeiro mo-
mento, o rádio foi o meio de comunicação de massa responsável por 
quebrar o isolamento midiático que era imposto a quem vivia na zona 
rural e possibilitou “levar a informação para populações de vastas re-
giões que não têm acesso a outros meios, seja por motivos geográficos, 
econômicos ou culturais” (Ortriwano, 1985, p. 78).

Pouco mais de três décadas é a vez da televisão chegar aos lares 
brasileiros e possibilitar a exibição de conteúdos focados no cenário 
rural. Ao analisarmos a evolução do setor agropecuário nacional e o 
espaço conquistado entre os meios de comunicação de massa é possível 
observar que o meio televisivo contribuiu substancialmente na difusão 
de informações sobre o meio rural, além de ser o veículo que mais 
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investiu em programas segmentados voltados a este setor econômico. 
No dossiê publicado pela revista Imaginário em 2016, Cunha, Darde 
& Leme realizam uma reflexão sobre as contribuições da TV para o 
desenvolvimento do campo, sobre a qual é oportuno citar: 

Como uma consequência natural da evolução das mídias, a chegada 
da televisão ao meio rural é mais uma etapa da contribuição da co-
municação social no desenvolvimento do campo (...). Ao analisarmos 
a evolução do setor agropecuário nacional, temos que reconhecer 
que a veiculação de imagens ajudou no processo de capacitação dos 
agricultores e também na integração deles na vida do país. (Cunha, 
Darde & Leme, 2016, p. 19).

Na avaliação dos pesquisadores, as empresas de comunicação te-
levisivas foram fundamentais para apresentar a população de forma 
geral, um novo olhar sobre o campo e a atividade agrícola, que no iní-
cio do século XX foi estigmatizada como inculta e atrasada por meio 
do personagem criado pelo escritor Monteiro Lobato, o ‘Jeca Tatu’. O 
investimento em programas voltados ao segmento rural apresentou uma 
nova configuração do meio rural, reforçando a importância do setor para 
o desenvolvimento brasileiro, não somente econômico, mas, também 
político, social e cultural (Cunha, Darde & Leme, 2016).

A chegada da internet e a aceleração na produção de conteúdo é 
outro momento que merece um olhar mais atento das pesquisas em 
comunicação rural. Isso porque, o produtor rural se adaptou a utilização 
de maquinários cada vez mais modernos, trouxe para dentro da pro-
priedade as antenas parabólicas e conquistou o domínio da utilização 
dos computadores. É evidente que esta transformação não aconteceu de 
um momento para outro, porém, conforme evidencia André Lemos, a 
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tecnologia é, e sempre foi, inerente ao social. “Utilizada no seu sentido 
mais amplo, ela é construtiva do homem e de toda vida em sociedade. 
A interação homem-tecnologia é uma atividade tecnossocial presente 
em todas as etapas da civilização (Lemos, 2015, p. 111). 

Neste sentido é importante reforçar que o novo momento tecnológico 
está presente diariamente na vida do homem do campo, desde o mo-
mento em que inicia o dia e acessa as informações no seu computador 
ou smartphone sobre o clima, cotações ou mesmo quando pesquisa um 
novo tipo de insumo para ser utilizado na atividade agropecuária. Uma 
pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural e 
Agronegócio (ABMR&A) junto a 2.581 produtores rurais em 10 esta-
dos brasileiros informou que 39% dos entrevistados acessa a internet. 
Com relação ao perfil do homem rural, a publicação identificou três 
características principais: 24% são informados e para isso utilizam os 
recursos e serviços da internet (Informados/Antenados); 34% é o pú-
blico que enxerga na agropecuária atividades empresariais que visam 
lucro, por isso estão atualizados nas principais tecnologias do setor e se 
capacitam em curso, feiras e exposições (Especializados e Inovadores); 
42% ainda preserva hábitos antigos e tem maior resistência a utiliza-
ção dos novos recursos. No entendimento deste grupo, a propriedade 
é uma extensão de suas raízes, história e deve ser administrada pelo 
proprietário (Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio 
[ABMR&A], 2014, p. 10). 

Considerando as informações sobre a comunicação rural e seu 
desenvolvimento ao longo das últimas décadas no cenário brasileiro 
identificou-se no trabalho realizado por extensionistas do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), no estado de Mato Grosso 
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do Sul, oportunidade para analisar alguns dos aspectos da comunicação 
realizada entre técnico e produtor rural. Para melhor compreensão dos 
processos comunicativos utilizados foi realizada uma pesquisa em 
formato de questionário desenvolvido no google formulário com 57 
profissionais que atuam nos segmentos de pecuária de corte e leite, 
horticultura, florestas plantadas, ovinocultura e piscicultura. 

Além de responder ao questionamento principal, que busca saber a 
importância da utilização do aplicativo whatsapp no trabalho do exten-
sionista, o trabalho visa ampliar o olhar acadêmico sobre os processos 
comunicativos que acontecem no meio rural, bem como buscar maior 
compreensão das atuais reconfigurações sociais e culturais registradas 
no universo agropecuário regional e brasileiro. 

3 Desenvolvimento

3.1 Territorialidade e Cenário Econômico

O estado de Mato Grosso do Sul está localizado na região Centro-
-Oeste do Brasil e conta com emancipação política há 41 anos. Mesmo 
antes da divisão com o estado-irmão, Mato Grosso, a região que faz 
fronteira seca com o Paraguai e a Bolívia teve na atividade agrope-
cuária, sua principal fonte econômica. A localização privilegiada e as 
terras férteis proporcionaram a unidade federativa, a condição de 2º 
produtor e 3º maior rebanho bovino do Brasil, conforme dados preli-
minares do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) de 2017. Na agricultura, os números continuam em 
destaque pela 5ª colocação na produção de soja e 4º lugar no cultivo 
de milho e cana-de-açúcar. Outros dados que demonstram a eficiência 
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da atividade primária são os resultados obtidos nas exportações, visto 
que a participação do agronegócio regional nas vendas externas é de 
95,3%, tendo como principais compradores: China, Argentina, Itália, 
Países Baixos e Hong Kong. Os resultados expressivos na produção 
agropecuária destoam do número de pessoas que habitam e trabalham 
no meio rural, pouco mais de 14% da população de 2.449.024 pessoas.  

No entanto, a exemplo de outros estados brasileiros, Mato Grosso 
do Sul enfrenta desigualdades sociais em relação ao perfil econômico 
dos produtores rurais. No censo agropecuário de 2006, foram contabi-
lizadas 197.863 propriedades rurais no estado, das quais 45,1% estão 
categorizadas como agricultura familiar e 54,9% como não familiar. 
Conforme a lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 para ser considerada 
agricultura familiar, uma propriedade deve atender os seguintes indica-
tivos: não detenha qualquer título ou área maior do que quatro módulos 
fiscais (legislação regional define entre 1 e 4 hectares), utilize mão 
de obra da própria família nas atividades econômicas desenvolvidas 
no seu estabelecimento. O recorte de informações focado nos peque-
nos produtores é justificado pelo fato de que o trabalho da assistência 
técnica apresentado no artigo é realizado para este público-alvo, que 
ainda enfrenta dificuldades para ter acesso a informações atualizadas, 
transferência de tecnologias e projetos de ampliação e desenvolvimento 
da atividade rural, em razão da falta de recursos financeiros. 

3.2 Senar e a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi criado pela 
lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, sendo denominado como uma 
entidade de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal 
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rural e vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Com sede localizada em Brasília (DF) é administrada por um 
conselho deliberativo tripartite e integrante do chamado Sistema “S”, 
com a função de proporcionar a população do campo, formação profis-
sional, atividades de promoção social e ensino técnico de nível médio 
(presencial e a distância). Desde 2014 desenvolve um programa de 
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), cujo modelo é fundamentado 
no desenvolvimento de cinco etapas: diagnóstico produtivo individua-
lizado, planejamento estratégico, adequação tecnológica, capacitação 
profissional complementar e avaliação sistemática dos resultados. 

Conforme informado pela instituição (www.senar.org.br) o ATeG 
surgiu da identificação do baixo número de assistência técnica e extensão 
rural desenvolvida no Brasil, depois da extinção da Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) em 1990, órgão 
ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
O diagnóstico da equipe técnica do Senar identificou que os pequenos 
e médios produtores ficaram ‘abandonados’, sem o acesso a informa-
ções e avanços proporcionados pela pesquisa e tecnologia. No censo 
agropecuário de 2006, o IBGE identificou que 77,8% dos produtores 
brasileiros não recebiam nenhum tipo de assistência, enquanto que 12,8% 
recebiam ocasionalmente e por fim, só 9,32% recebiam com frequência.

Em Mato Grosso do Sul, a superintendência regional do Senar deu 
início ao programa ATeG, em sete linhas de atuação: pecuária de corte 
(Mais Inovação), pecuária de leite (Mais Leite), horticultura (Hortifrúti 
Legal), florestas plantadas (Mais Florestas), ATeG Piscicultura, ABC 
Cerrado e Pró-ovinos. A captação de turmas é feita por intermédio dos 
69 sindicatos rurais existentes no Estado que recebem as demandas de 
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produtores interessados em reformular e melhorar o sistema produtivo 
da atividade agropecuária. Inicialmente, os selecionados participam 
de um treinamento introdutório (Negócio Certo Rural) voltado para os 
pequenos produtores rurais e suas famílias, com objetivo de ensinar a 
dinâmica de administração de uma propriedade rural. 

No ano de 2018, o Senar/MS atendeu 2.308 produtores em 58 dos 
79 municípios sul-mato-grossenses, somando mais de 100 mil horas 
de atendimento técnico. O trabalho é realizado com visitas mensais em 
cada uma das propriedades, na qual o extensionista acompanha e avalia 
os resultados do planejamento feito no início da assistência técnica, a 
partir das cinco etapas elencadas anteriormente. O acompanhamento 
não é cobrado, mas, tem prazo de 24 meses, a fim de que possam ser 
formadas novas turmas beneficiadas pelo ATeG. 

3.3 Whatsapp e a Integração Social:

Em 2019, o aplicativo whatsapp (https://web.whatsapp.com) com-
pleta 10 anos de existência e conforme informado no site oficial mais 
de 1 bilhão de pessoas em 180 países utilizam o software para reali-
zar contato com amigos, familiares, colegas de trabalho entre outros 
contatos. Criado por Jan Koum e Brian Acton em 2009 surgiu com a 
proposta de gratuidade e o nome é um trocadinho com a frase “What’s 
Up” (tradução em português – E aí? Tudo bem?). Em menos de cinco 
anos a popularização e valorização do aplicativo resultou na venda para 
Mark Zuckerberg (proprietário do Facebook), em fevereiro de 2014, 
pela cifra de US$ 22 bilhões de dólares. Inicialmente pensado por seus 
idealizadores para ser uma alternativa ao sistema SMS foi aperfeiçoado 
de tal forma que possibilita o envio e recebimento de diversos arquivos 
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de mídia: fotos, vídeos, documentos, localização em tempo real, textos e 
chamadas de voz e vídeo. A fim de proteger o usuário, desenvolveu um 
sistema de criptografia de ponta a ponta, o que significa que terceiros, 
incluindo o próprio WhatsApp não podem ler ou ouvir as mensagens 
compartilhadas. No Brasil, o número de usuários alcançou a marca 
de 120 milhões de pessoas, sendo considerada a segunda mídia social 
preferida dos brasileiros, conforme informado por levantamento da 
empresa Rock Content em parceria com o instituto de pesquisa norte-
-americano ‘We are Social. 

De acordo com os autores Carramenha, Mansi & Cappelano, a pre-
ferência do aplicativo pode ser analisada a partir de duas perspectivas: 
a primeira do ponto de vista tecnológico, diz respeito a simplicidade 
de manuseio de diferentes públicos, mas, mantendo inovação suficiente 
para substituir a ferramenta utilizada anteriormente. Do outro lado, 
pode-se observar o fator humano, visto que o whatsapp possibilita a 
capacidade de reunir pessoas e conteúdo gerando uma nova possibilidade 
de interação (Carramenha, Mansi & Cappelano, 2016). 

4 Resultado da Pesquisa

O questionário foi aplicado junto ao grupo de técnicos de campo do 
programa ATeG, do Senar/MS. No total, 57 profissionais responderam 
ao questionário desenvolvido a partir da ferramenta google formulário 
e encaminhados pelo coordenador da equipe. Inicialmente para se ter 
uma melhor compreensão do perfil dos entrevistados foi questionada 
sobre a formação profissional. Os resultados obtidos foram: 36,8% são 
engenheiros agrônomos, 26,3% zootecnistas, 22,8% médicos veteri-
nários, 10,5% técnicos agropecuários, 1,8% tecnólogo agropecuário e 
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1,8% engenheiro de pesca. Com relação a faixa etária, 40,4% têm entre 
20 e 30 anos, 42,1% entre 30 e 40 anos, 14% entre 40 e 50 anos e 3,5% 
mais de 50 anos. Sobre a experiência profissional no setor de assistência 
técnica e extensão rural, 43,9% informaram entre 2 e 5 anos, 21,1% entre 
5 e 8 anos, 17,5% mais de 8 anos, 15,8% menos de dois anos e 1,8% 
registra 37 anos de experiência. Dos 57 entrevistados 50,9% atendem 
mais de 20 produtores mensalmente, 22,8% entre 15 e 20, 145 entre 10 
e 15, 5,3% menos de 10, enquanto que 7,2% são supervisores técnicos 
(chefes de equipe) e 1,8% é o coordenador do programa de ATeG.

Em seguida, as perguntas foram direcionadas sobre a frequência 
de utilização da internet e do aplicativo whatsapp e a resposta obteve 
unanimidade de 100%, todos utilizam. A fim de entender a facilidade 
de acesso ao ambiente virtual foi questionado se o serviço de internet 
utilizado no dispositivo móvel (smartphone) é contratado por meio de 
conta mensal ou na modalidade pré-pago. A resposta foi que 91,2% dos 
técnicos utilizam conta paga e 8,8% fazem uso do crédito avulso. Entre 
os produtores rurais atendidos, a pergunta realizada foi quantos possuem 
smartphone com serviço de internet: 22,8% entre 10 e 13; 26,3% entre 
10 e 15, 24,6% entre 15 e 20 e 26,3% mais de 20 produtores. Sobre o 
funcionamento da internet, tendo em vista, a dificuldade de acesso em 
áreas rurais no Estado, os resultados obtidos foram: 50,9% utiliza wifi, 
47,4% rádio e 1,8% por cabo. 

Depois da etapa de reconhecimento do perfil dos entrevistados e 
da frequência de utilização da internet, as questões versaram sobre 
a hipótese do presente artigo, que é a importância da utilização do 
whatsapp no trabalho de atendimento aos produtores rurais. A questão 
discorreu sobre a nota que o extensionista daria para a importância 
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do aplicativo, no atendimento que fornece aos produtores, das quais 
obteve-se as seguintes opiniões: 68,4% acreditam que é fundamental, 
29,8% considerável e 1,8% acredita que não tem importância relevante. 

No total foram aplicadas 11 perguntas, das quais somente duas fo-
ram abertas, sendo a primeira, ‘No que o aplicativo whatsapp agiliza 
o seu trabalho diário?’ E a segunda, ‘Você acredita que o aplicativo 
whatsapp é uma ferramenta de inovação no campo - sim ou não? Por 
que? ’. Neste sentido, consideramos importante pontuar as principais 
justificativas que seguiram a afirmação dos técnicos do ATeG, pelo fato 
que é fundamental compreender de que forma as novas tecnologias 
da comunicação têm colaborado com atividades diárias profissionais, 
independentemente, da área de conhecimento. 

5 Comunicação e Tecnologia

As duas questões abertas aplicadas aos extensionistas obtiveram 
duas palavras em comuns, para justificarem a importância da utilização 
do whatsapp: comunicação e tecnologia. Isso porque na avaliação dos 
entrevistados o aplicativo facilita a comunicação interpessoal com o 
produtor rural, economiza tempo no retorno de dúvidas e esclarecimen-
tos; além de dinheiro, porque segundo os técnicos, ligações e áudios 
poupam a utilização de créditos e interurbanos. Neste sentido é oportuno 
reforçar o entendimento de Manuel Castells quando argumenta que as 
mudanças que estamos testemunhando na atualidade são baseadas nas 
tecnologias de processamento de informação e comunicação, as quais 
são semelhantes às revoluções industriais do passado, do motor a vapor à 
eletricidade, dos combustíveis fósseis à energia nuclear (Castells, 2016).  
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O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade 
de conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conheci-
mentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e de 
dispositivos de processamento/comunicação da informação, em 
um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso 
(Castells, 2016, p. 88).

As dificuldades de sinal para telefonia ainda são uma barreira co-
municativa para a população rural do Estado e conforme levantado pela 
Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) (http://www.
telebrasil.org.br/), existem 1.210 antenas espalhadas em Mato Grosso do 
Sul. As duas operadoras com maior número de pontos de transmissores 
são a Vivo com 351 e a Claro, com 326. Juntas são responsáveis por 
55,94% do sinal emitido para dispositivos móveis. Estes dados foram 
apresentados a fim de respaldar a devolutiva dos técnicos de que a 
utilização do aplicativo proporciona rapidez no retorno das mensagens 
enviadas, ainda que um dos personagens esteja em um local que não 
consiga receber ligações.  

A segunda palavra mais citada nas respostas abertas foi a tecno-
logia e nesse sentido, os entrevistados demonstraram utilizá-la para 
fazer uma analogia com as opções de trocas de informação, no caso 
envios de vídeos, áudios, textos e links de conteúdos que interessam ao 
extensionista e o produtor. Como a visita é realizada uma vez por mês 
e no período de quatro horas, algumas dúvidas surgem posteriormente 
ao encontro e na avaliação do técnico, essa possibilidade de interação 
é um dos fatores mais importantes no relacionamento com o assistido, 
que se sente seguro em poder contatar o profissional que acompanha 
suas atividades diárias. Sobre esta colocação é relevante destacar a 
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visão de Paulo Freire ao defender que “a educação é comunicação e 
diálogo, na medida em que não atua apenas como transferência de 
saberes, mas como um encontro de sujeitos que buscam a significação 
dos significados (Freire, 1983, p. 46)”. Parte daí a defesa da impor-
tância do aplicativo no cotidiano de trabalho do técnico, bem como 
no retorno concedido pelo produtor que responde, questiona e opina 
sobre as recomendações concedidas. 

Este algo, que mediatiza os sujeitos interlocutores, pode ser tanto um 
fato concreto (a semeadura e suas técnicas, por exemplo), como um 
teorema matemático. Em ambos os casos, a comunicação verdadeira 
não nos parece estar na exclusiva transferência ou transmissão do 
conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua coparticipação 
no ato de compreender a significação do significado. Esta é uma 
comunicação que se faz criticamente (Freire, 1983, p. 47).

A segunda pergunta aberta questionou os entrevistados da seguinte 
forma: “Você acredita que o aplicativo whatsapp é uma ferramenta de 
inovação no campo? Sim ou Não? Por que? Novamente foi identificada 
unanimidade nas respostas e a justificativa básica feita pelos técnicos 
foi a agilidade na troca de informações à distância e a melhora da co-
municação realizada entre extensionista e produtor. Considerando a 
rapidez com que as informações são compartilhadas entre as pessoas na 
atualidade, o aplicativo demonstrou sua dinamicidade ao ser utilizado 
em um segmento econômico específico da sociedade. Neste sentido, a 
comunicação rural demonstra ter alcançado mais uma etapa de evolução 
na utilização de processos comunicativos que podem contribuir para o 
desenvolvimento do homem do campo, assim como aconteceu com o 
rádio, a televisão e as publicações impressas.
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7 Considerações Finais

A identificação da hipótese apresentada no artigo surgiu do trabalho 
de campo da pesquisadora que atuou como assessora de imprensa do 
Senar/MS durante três anos. O acompanhamento dos atendimentos 
realizados com objetivo de produzir pautas jornalísticas se mostrou 
campo fértil para pesquisas sobre a atividade agropecuária e sua relação 
com os meios de comunicação. Consideramos que se faz necessário 
aprofundar as pesquisas sobre comunicação rural, para que fique mais 
evidente como as novas mídias estão sendo integradas no cotidiano da 
população urbana e rural. 

Em segundo momento, compreender quais as melhores possibilidades 
de promover a troca de informações com o público rural, que no Brasil 
é representado por 36% da população total. As mídias digitais estão 
presentes nas relações de todo o planeta, porém, é necessário esclare-
cer com mais objetividade, qual o alcance, como a informação chega 
a população e de que forma tem contribuído para o desenvolvimento 
pessoal e profissional. 
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Convergencia, Hipermediatización y Ecología 
Móvil. Retos y Desafíos

Jorge Alberto Hidalgo Toledo1

Los medios están tan insertos en la vida, siendo en parte territorio, 
canal semantizador y horizonte de vida. Aquí se puede ver el paso del 
medio como instrumento a la configuración de una ecología mediática, 
la mediópolis en que las personas ordenan hoy su vida en relación a 
dichos procesos de convergencia cultural y mediática. Una variable 
importante para entender los nuevos procesos de configuración de 
la identidad es el comprender que hoy la acción comunicativa y los 
procesos de mediación están en el corazón de la vida de las perso-
nas. En ese marco de referencia se hace evidente cómo los  medios e 
hipermedios llegaron a ocupar un lugar fundamental en el modo de 
enfocar la manera de entender los procesos económicos, políticos y 
sociales; así como en la configuración de nuevas prácticas comunica-
tivas, planeación de actividades y de participación social a distancia 
y en modalidad mediatizada. 
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Hoy se habla de usuarios tecnológicos para los cuales los medios, 
principalmente los móviles juegan un rol fundamental en sus vidas, lo 
que los lleva a tener un mayor compromiso, pasión y dominio profundo 
de los nuevos medios. 

Si cultura, como afirma Nestor García Canclini, es la instancia en 
la que cada grupo organiza su identidad (2005), la comunicación hiper-
mediática móvil se ha vuelto el vehículo de apropiación de la cultura.

La historia del hombre es la historia mediada; de las mediaciones 
múltiples. La comunicación, se percibe entonces, como el proceso que 
da forma y sentido a la manera en que se piensa, se siente y actúa en la 
actualidad. La comunicación por tanto, la entenderemos como la forma 
básica de la cultura que dota la experiencia humana de sentido. 

Dicho proceso de comunicación no puede entenderse hoy sin la 
contribución de las industrias culturales, mediáticas, creativas y de en-
tretenimiento que fungen como interfaces culturales para el intercambio 
social de información. La globalización acelerada, la segmentación y 
fragmentación de las audiencias, la convergencia mediática y tecnoló-
gica, son, en resumen, algunas de las variables más poderosas que han 
contribuido al proceso de concentración mediática. En los últimos 10 
años, la comunicación se mundializó, se digitalizó, se hizo móvil, se 
consolidó, desreguló, y globalizó. La revolución de la información se 
convirtió en la revolución de la concentración, de las grandes networks, 
de la diversificación, de la privatización e hipercomercialización de la 
información.

Inmediar, re-mediar, mediar, remediar e hipermediar. La interfaz 
móvil es analizada a lo largo de este texto como el eje de la producción 
simbólica de la era digital. La interfaz es contemplada teóricamente 
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como la clave de la compleja red de interacciones simbólicas que esta-
blece el usuario con la realidad, con otros usuarios, con el diseñador y 
el programador. La interfaz móvil es la prótesis metacomunicacional, 
la extensión artificial del cuerpo y el intelecto de los sujetos en la era 
digital. Ha sido diseñada para satisfacer en modo trasparente, la necesidad 
de percepción, conexión, socialización, reconocimiento, representa-
ción, cognición, e interpretación entre el enunciador y el enunciatario; 
entre el diseñador y el usuario. La interfaz busca la empatía semántica 
y discursiva entre el emisor y el receptor. Su naturaleza perceptiva, 
conversacional e interpretativa expande los códigos de transmisión y 
comunicación, contrae la distancia entre los interlocutores y establece 
nuevas conexiones, nuevas redes de comunicación. La interfaz como 
herramienta de comunicación, constituye distintas facetas de un mismo 
modo de relación con la realidad de nuestra cultura. Codifica y mate-
rializa; representa simbólicamente el cosmos contextual entre los inte-
ractuantes. La interfaz simboliza un programa a través del cual vemos 
y decodificamos el mundo. La interacción con la interfaz, al darse en 
el terreno de lo simbólico, impulsa relaciones existenciales en las que 
se implican nuestras creencias y nuestro destino.

El ecosistema hipermediático admite múltiples miradas. La im-
portancia del tema sobrepasa las nociones de etnografía digital pues 
no sólo tiene implicaciones antropológicas; sino también económicas, 
educativas, políticas y sociales.

El siglo XX fue el siglo que vio nacer y consolidarse a los grandes 
medios de comunicación; el siglo XXI es el siglo de la globalización de 
la comunicación y los hipermedios, pero sobretodo, de la consolidación 
del imperio de lo móvil. Aunados a esa hipermedialización está la mun-
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dialización de las economías y la reconfiguración de la geopolítica de la 
información.

1 Las Convergencias Múltiples

Los hipermedios se han vuelto omnipresentes, se han extendido por 
todos los rincones y momentos de la vida. Las personas han estable-
cido fuertes vínculos con ellos, configurando relaciones personales y 
grupales, tanto así que las nuevas generaciones afirman “no poder vivir 
sin su teléfono celular”. Los hipermedios se han vuelto un territorio, un 
escenario más en el que necesitan presentar su yo a los demás. En los 
hipermedios, los sujetos conectan sus ideales, motivaciones e intereses. 
En estos espacios se están estableciendo nuevas marcas territoriales y 
resistencias. Los hipermedios han superado en su distribución y poder, 
las fronteras supranacionales y por ende, la lógica del Estado Nación. La 
emergencia global de medios e hipermedios en los que se crea, colecta, 
procesa, almacena, administra y comercializa información es un fenó-
meno que se extiende en todos los niveles y fases de la vida. La sociedad 
entera se ha vuelto dependiente de las tecnologías de información y más 
las portátiles. La vida corriente se ha vuelto una vida mediada, en que los 
sujetos proyectan y miden sus influencias mediáticas como lo hiciera un 
líder de opinión. Ante el entrecruce de los viejos y nuevos medios y los 
cambios de paradigma derivado de ello surgen replanteamientos sobre 
el papel que están jugando los medios de comunicación en la vida de los 
usuarios, particularmente en el ámbito de la cultura. En ese terreno de 
convergencias múltiples surge el trabajo de Henry Jenkins quien en su 
libro Convergence Culture (2006) acerca al fenómeno de estudio la vin-
culación que tienen las tecnologías de información con la cultura popular. 
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La vida privada, la esfera pública, las interacciones sociales ya ocurren en 
entornos de exposición y monitoreo mediatizado. El contexto actual es el 
del contacto electrónico, móvil y digital. Las tecnologías de información 
se han vuelto tan sofisticadas: interactivas, inteligentes, remotas, móviles, 
hiperconectadas, globales e invasivas que han configurado estilos de vida 
y modos de articulación social. La condición humana se ha tenido que 
adaptar a esta nueva forma de multiconvergencia digital.

He aquí la convergencia entre la industria de las telecomunicaciones, 
la de los ordenadores y la comunicación.

Estas transformaciones radicales, no son azarosas ni fruto de un 
determinismo tecnológico, por el contrario, son el resultado de un 
complejo proceso de interacción de seis grandes multifuerzas:

1. El cambio geopolítico de la información, la fragilidad del 
Estado-Nación, la fragmentación y globalización de los 
mercados, el poder de las trasnacionales y corporativos. 

2. La reconfiguración del orden mundial mediático, la estruc-
turación de nuevos hiperconglomerados de las industrias 
creativas, culturales y mediáticas interactuando global y 
trasnacionalmente;

3. La incorporación de las tecnologías de información en el 
proceso de mediación, la aparición de nuevos soportes, 
el enriquecimiento de las interfaces, la consolidación del 
consumo de hipermedios.

4. La hibridación de contenidos, la sofisticación de las narrativas 
hipermediales y la complejidad estética.

5. La digitalización de contenidos, la apertura de nuevos canales 
de distribución y ventanas de exhibición.

6. La fragmentación de las audiencias, la configuración de 
identidades mediales e hipermediales.
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Hoy se vive, al más puro estilo mcluheano, un verdadero cambio 
mediático. El entrecruce de los medios fríos y calientes, está generando 
ondas climáticas cuyo impacto en la ecología de medios, seguimos sin 
comprender. Se espera un fuerte éxodo en esta nueva era mediática-
mente glaciar. 

Estamos en la era de las multiconvergencias. Ya lo señala Jenkins: 
“Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los viejos y 
los nuevos medios, donde los medios populares se entrecruzan con los 
corporativos, donde el poder del productor y el consumidor mediático 
interaccionan de maneras impredecibles” (2006, p. 14)

Ahora bien, cuando se refiere a convergencias múltiples se hace 
alusión a las resultantes del entrecruce entre:

1. Plataformas: Fijas vs Móviles vs En línea

2. Productores: Productores vs Consumidores vs Prosumidores

3. Industrias: Culturales vs Científicas vs Tecnológicas vs 
Entretenimiento

4. Identidades: Culturales, Grupales e Individuales.

5. Mercados: Nacionales vs Internacionales vs Regionales vs 
Glocales

6. Culturas: Popular vs Masiva vs Élite

7. Audiencias: Generación MTv vs Generación Media vs Gene-
ración My Social Media vs Generación Click vs Generación 
Net vs Generación TXT

8. Usuarios: Individuales vs Grupales vs Sociales

9. Mediáticas: Medios Tradicionales vs Nuevos Medios vs 
Populares vs Corporativos
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10. Cognitivas: Inteligencia participativa vs Inteligencia Co-
lectiva

Resultado de todo ello se da un confrontación entre la convergencia 
y la divergencia en los modos de producción, distribución, comercia-
lización, archivo y concentración de la información.

2 La Hipermediatización como la Nueva Ecología de Medios

Sin duda, el mundo está sufriendo una serie de cambios estructurales 
en el ámbito social y cultural vinculados con: la distribución geográfica, 
la urbanización de las poblaciones, la edad de su habitantes, el acceso 
a los servicios públicos y educativos, la reconformación de la vivienda 
y el incremento de los bienes de consumo mediático en la familia. 

Aunado a los múltiples cambios estructurales de la población mun-
dial, la industria mediática se ha reconfigurado en función de los nuevos 
hábitos de consumo mediático e hipermediático. Los usos, consumos 
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y apropiaciones2 de los medios e hipermedios han cambiado. Los tipos 
de receptores y formas de recepción son otros. Los hábitos mediáticos 
se han reconfigurado derivado de la gran oferta de medios ampliando 
los niveles de segmentación, especialización y fragmentación de las 
audiencias3. En gran parte del mundo, se está viviendo un gran cambio 
en los estándares de uso y consumo mediático. Como se puede ver, 
el uso de las tecnologías de información y comunicación siguen pro-

2. Entiéndase por uso, consumo y apropiación lo siguiente: 
 Uso de medios: referido al ejercicio o práctica comunicativa habitual vinculada 

con una función instrumental específica (entretener, informar, educar, etcétera) 
o híbrida asociada al medio. 

 Consumo de medios: Bajo esta noción se ubican a los productos mediáticos 
como mercancías que pueden adquirirse y proporcionar subsistencia, sentido, 
diálogo o abastecer líneas de relaciones sociales. Así el consumo se torna una 
“práctica sociocultural en la que se construyen significados y sentidos”  (Sunkel, 
2002, pág. 3) y que permite comprender los comportamientos sociales ya que el 
consumo al llenar de sentido la vida es en sí misma una producción de sentido. 

 La apropiación de medios implica un tomar para sí, comprender y ajustar el 
sentido; un adueñarse de los mensajes contenidos en los medios y las prácticas 
comunicativas e internalizarlos, incorporándolos en la trama mental y en la 
construcción interna de la propia identidad del sujeto que consume. Esta premisa 
de apropiación refiere a una construcción interna de producción y aporte de 
sentido. La apropiación implica el identificar el impacto real del medio en las 
formas concretas en que se inscriben las prácticas comunicativas derivadas del 
uso y consumo de los medios. La apropiación se vuelve en sí misma una forma de 
expresión, de significación social asociada al uso de los medios. Utilización que 
juega un papel importante en la expansión de uso y reconformación de prácticas 
comunicativas cotidiana. La apropiación enlaza al objeto, al orden simbólico y lo 
cotidiano, recontextualizando al objeto mismo. Así como apunta Diana Sagástegui 
Rodríguez la apropiación es “una forma de crear significado social desde las 
actividades cotidianas de la vida diaria” (2005, pág. 15). Ello implica un complejo 
entramado de relaciones, necesidades, deseos, posibilidades y recursos.

3. Es importante señalar que la diversidad de canales de distribución y la emergencia 
de tecnologías de información y comunicación (Televisión por cable, satelital, 
convergente, Internet, telefonía celular, DVD, videojuegos, redes sociales, etcétera) 
ha originado que muchas audiencias y usuarios que antes eran compactas se 
hayan fragmentado y especializado modificando la lógica de la comunicación 
masiva.
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liferando modificando las prácticas comunicativas y los procesos de 
comunicación4.

Particularmente las audiencias de los medios tradicionales se es-
tán reduciendo debido a la incorporación de las nuevas tecnologías 
de información y comunicación (TIC´s) como lo son: Internet, las 
Grabadoras de Video Digital (DVR, por sus siglas en inglés), video-
juegos, dispositivos móviles, DVD, reproductores de música portátil, 
computadoras personales y la web 2.0. Esta multiplicidad de ofertas 
en medios, canales y plataformas hace más visible la fragmentación de 
audiencias, la transición y coexistencia entre medios e hipermedios, la 
activa renovación de usos y estrategias, el uso extensivo de las TIC y 
su incorporación en el entorno doméstico, el ámbito profesional, edu-
cativo, económico y cultural.

Los porcentajes y tiempos de exposición de los medios tradicio-
nales están variando5; la presencia de nuevas tecnologías en el hogar 
cada vez es mayor; el consumo de televisión ahora se reparte en las 
modalidades abierta y paga con sus subdivisiones de cable y satelital, 
sin contar el share que roba la televisión convergente o por internet a la 
misma; la concentración de medios y canales convive con la economía y 
distribución de cola larga (long tail6); el compromiso de las audiencias 

4. Los nuevos procesos de comunicación derivados de la digitalización están 
vinculados con la creación, producción, distribución y consumo de contenidos 
generando con ello cambios sociales, económicos, culturales, prácticas mediadas 
por las TIC’s y patrones socioculturales.

5. Perdiendo en algunos países como México hasta 2 puntos de share al año
6. Teoría económica de la era digital desarrollada por Chris Anderson, editor de la 

revista Wired, que da cuenta de la fragmentación de las audiencias y la necesidad 
de identificar, no sólo a las grandes masas sino la existencia de micro nichos o 
nano audiencias que se comportan de forma muy diferente aun cuando pertenezcan 
a un mismo rango generacional. 
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(engagement) está variando radicalmente en el proceso de secuencia 
tradicional (atención-interés-deseo-acción). 

Es notoria la gran penetración que mantienen en las diversas zonas 
geográficas los medios tradicionales como la radio, televisión y medios 
impresos en relación con Internet. La incorporación de las tecnologías 
de información y comunicación en el hogar permite hablar de nuevas 
formas de acceso, de una aplicación individualizada, de nuevos esce-
narios de uso7, de un favorecimiento de la comunicación individual e 
interpersonal y de la gestión independiente y personalizada8.

Sin lugar a dudas, derivado del incremento sostenido en el uso de 
las TIC´s se pueden extraer múltiples reflexiones vinculadas con un 
cambio general en: el incremento sostenido de usuarios y equipamiento 
en el hogar; el uso y apropiación del Internet por públicos juveniles; 
los nuevos niveles de confianza y hábitos de consumo; la migración del 
consumo de los medios tradicionales a los digitales; la transformación 
de los dispositivos de acceso; el mayor incremento en el equipamiento 
informático, digital, móvil, mediático y de entretenimiento; los nuevos 
escenarios de uso y consumo; la mayor gestión independiente y perso-
nalizada; la modificación en las prioridades, expectativas, posibilidades; 
la antigüedad de uso, frecuencia, volumen de consumo, niveles de 
intensidad de conexión, tipo de contenidos consumidos y familiaridad 
con los medios e hipermedios.

7. El paso del uso de las tecnologías en el hogar dentro de la sala a la recámara o, 
derivada de la portabilidad, el que puedan consultarse los contenidos en cualquier 
momento y lugar.

8. En México en 2018 llegó internet a consumirse en promedio 8 horas 11 minutos 
por persona, alcanzando a más del 60% de la población; es decir 80 millones de 
individuos.
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Como se puede ver, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y 
la mediatización de la cultura, exige un amplio dominio e instrucción 
tecnológica de la población. Ante ello, se puede identificar que hay una 
transformación de las audiencias, particularmente son los más jóvenes 
quienes están pasando del consumo de medios a una apropiación simbóli-
ca y existencial de los medios y sus contenidos. Hoy se habla de usuarios 
tecnológicos para los cuales los medios juegan un rol fundamental en sus 
vidas, lo que los lleva a tener un mayor compromiso, pasión y dominio 
profundo de los nuevos medios. Estos jóvenes han encontrado nuevos 
canales de comunicación, estableciendo una relación diferenciada con 
la publicidad y los más nuevos dispositivos tecnológicos.

Ente los medios y los nuevos medios migra la cultura como una 
entidad dinámica que interactúa con los consumidores individuales y 
los otros operando cambios significativos en todas las dimensiones de 
la vida (Jenkins, 2006). Los jóvenes que ordenan su vida en relación a 
dichos procesos de convergencia cultural y mediática no están fuera del 
nuevo contrato social. Hoy desde los videojuegos viven la experiencia 
de una historia contada en forma no lineal; desde un teléfono celular 
organizan su vida; desde la red expanden sus modos de socialización. 
Los medios como punto de referencia, llevan a enfocar la atención en 
esas nuevas formas de adopción y uso de los canales de información y 
comunicación entre las personas.

Nuevas dinámicas y formas de integración, socialización derivan de 
la convergencia entre viejos y nuevos medios. Sin embargo, sobresalen 
algunas manifestaciones ya derivadas de este cambio: 1) la necesidad de 
que los dispositivos les permitan comunicarse con los otros y ampliar 
sus canales de expresión; 2) los medios como forma de integración y 
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pertenencia a causas movimientos y actividades que difícilmente podrían 
practicar en su cuadra, escuela o barrio; 3) los medios como forma de 
descubrir, mostrar y explayar la identidad; 4) los medios en sí como tema 
y motivo de conversación; 5) la inclusión social como una expansión 
de los nichos de consumo más que como una forma de equidad social; 
6) la diferenciación como una actividad de socialización.

Los medios han dejado de ser pequeñas empresas para convertirse 
en los sectores industriales que mayor beneficio económico y empleo 
generan en algunos países (Martel, 2011). Han pasado a ser uno de 
los principales bienes de socialización de la sociedad moderna. Sus 
recursos simbólicos y el capital experiencial que generan, promueve 
actitudes y formas de conducta que aportan valor (positivo y negativo) 
a la sociedad (Tapscott, 2000). 

2.1 La Ecología Móvil

El incremento del consumo de internet y dispositivos móviles se 
ha vuelto una tendencia mundial. La portabilidad de las herramientas 
de comunicación permite a las personas habitar múltiples espacios y 
dialogar con personas de todas partes del mundo desde la palma de la 
mano. El desplazamiento de las computadoras por parte de los disposi-
tivos móviles se encuentra en sintonía con la tendencia mundial que ha 
encumbrado a los teléfonos y tabletas por encima de las computadoras 
portátiles y de escritorio. 

Consumir medios, por tanto,  más allá de una práctica ritual e ins-
trumental habla de reclamos de status, pertenencias, pero también de 
prácticas culturales, dinámicas de significación, sistemas de mediación 
de la vida social y psíquica. 
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La llegada de los hipermedios modificó la vida de las personas por 
completo; las mismas prácticas de consumo se modificaron; sin embargo, 
aunque mutó la plataforma, el contenido consumido pareciera ser lo 
realmente significativo, eliminando la premisa de que lo verdaderamente 
importante para las jóvenes generaciones es el culto tecnológico y no, 
lo que empieza a manifestarse es el culto por las narrativas y el poder 
expansivo e inmersivo de los contenidos digitales. Nos encontramos, 
por tanto, ante una generación de consumidores que consumen medios, 
mensajes y códigos simbólicos; consumidores que enlazan sus medios, 
que los engranan, que construyen constelaciones en las que se pueden 
percibir intenciones, distinciones, conductas y comportamientos.

El medio moldea el signo, el signo el mensaje, el mensaje la cultura 
y la cultura a la persona. El consumo de nuevos medios por encima de 
los medios tradicionales está dejando entrever que no sólo son bienes 
de consumo, sino que son mensajes, sistemas de sentidos. Conexión 
es la palabra clave de nuestros tiempos. El mundo, las personas y los 
objetos, hoy se vinculan en medios, redes, nodos y puntos digitales de 
encuentro. No importa, dónde ni a qué hora. Más de 2,271 millones de 
usuarios entrelazando sus vidas en Facebook (Galeano, 2019); 2,659.4 
millones de teléfonos inteligentes (Statista, 2019) en el mundo en los 
que más de 1,5000 millones de usuarios de WhatsApp se intercambian 
textos, audios y videos que resumen un momento particular en la vida; 
1510 millones de tablets (ReasonWhy, 2015), 1900 millones de usuarios 
de Youtube que por momentos permiten vivir en modo simultáneo y 
paralelo la existencia. 

En México el mercado móvil es el segmento más importante de las 
telecomunicaciones; sus ingresos superan el 57%. Tan sólo en el segundo 
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trimestre del 2018 se reportó un incremento anual del 11.2% cifra que 
no se reportaba desde el 2012 año en que generó $240,377 millones de 
pesos.  En 2108 los operadores móviles generaron $70,562 millones y 
se contabilizan 118.1 millones de líneas. Los factores de crecimiento: 
los teléfonos inteligentes, los servicios de datos y banda ancha, las líneas 
móviles residenciales y la red Narrow-Band para internet de las cosas. 
(Piedras & Fernández del Campo, 2018).

El ecosistema móvil poco explorado en los terrenos de la comunica-
ción estratégica contempla una amplia cadena de proveedores que van 
desde aquellos que ofrecen la infraestructura celular, los juegos, internet, 
las redes de interconexión, los integradores de sistemas, los servicios de 
cobro, el software, los desarrolladores de manufactura, los componentes, 
los generadores de contenido, los programadores de aplicaciones, los 
medios de comunicación y ofertantes de entretenimiento, los editores 
de audio, imagen y video y las redes sociales (Basole, 2009).

Interfaces, dispositivos, aplicaciones, redes, nodonautas; un verda-
dero continente digital. Un mundo plano en el que toda manifestación 
cultural se intercambia persona a persona a través de hipermediaciones 
y conexiones.; a través de comunidades virtuales que fungen como 
canales de distribución de intereses e información significativa. 

Hoy, la principal motivación de la Generación Mi Medio9 es la 
hiperconexión; el mantener la existencia permanentemente en línea; 
el autodescubrirse y autodesarrollarse en la interacción on-line con los 
otros. Las grandes tribus telefónicas movilizan su espacio de comu-

9. Nombre con el cual bautizaron Yahoo! y su agencia de investigación de mercados 
OMD, en el año 2005, a la generación de usuarios tecnológicos altamente 
comprometidos con los medios de comunicación, particularmente los hipermedios.
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nicación privada; se comunican fuera del ámbito controlado por los 
padres; intiman desde cualquier punto; se expresan a través de múlti-
ples narrativas y desde cualquier lugar. La vida entera se construye en 
la marcha; y en movimiento se expresan odios, se prueban los límites, 
manifiestan deseos y se actúa como intermediarios. 

La vida móvil, la vida en línea, la vida portátil permite la vinculación 
omnisciente; permite estar siempre ahí, compartir la vida en tiempo real; 
permite expresar de un modo poco análogo el “pienso en ti”. 

La hiperconexión es el mensaje. Es un modo de consolidar la colecti-
vidad; de socializar la identidad; de expandir el compromiso y la lealtad. 

Estar siempre disponible en ese pequeño “rincón del mundo”-hoy 
primer universo para la Generación My Social Media- los hace sentir 
en casa, en un mundo donde los sin techo son los que se han quedado 
fuera de la aldea digital. 

Como se puede ver, las personas, tienen la capacidad de interpretar, 
comprender, entender y disfrutar, los contenidos de todos los medios 
de comunicación. Pero una simple lectura de los “textos mediáticos” 
no basta, es importante agudizar dicha habilidad a través de un filtro 
crítico para convertir a las audiencias en algo más que espectadores 
pasivos de los medios.

Esta Generación altamente mediatizada, en línea y medianamente 
tolerante a los contenidos publicitarios integrada por jóvenes entre los 
13 y los 24 años que nacieron y crecieron con los medios interactivos 
e inalámbricos. Esta Generación, posee un gran número de medios por-
tátiles propios; adoptaron como suyas las tecnologías de información 
móvil e Internet; usan los medios tradicionales únicamente para saber 
de moda, belleza, celebridades, actitudes a imitar; son multitasking y 
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están altamente acostumbrados al engranaje mediático publicitario.  
(Hidalgo Toledo, 2007).

2.2 La Vida Móvil

La vida móvil es la vida abierta a la intervención, a la construcción 
de patrones y toma de decisiones en línea, a la compresión del mundo 
a la palma de la mano. Es la simulación del control y la ilusión del 
alcance remoto. 

Ante la hipermediatización de la vida, la sociedad y la cultura era 
necesario un dispositivo, una interfaz en la que pudieran converger todos 
los medios, todas las narrativas, todos los lenguajes, todos los mundos. 

El teléfono celular es la representación del mundo en línea y la 
posibilidad de la interacción, la inmediatez, la telematización, la hiper-
conexión, la actualización constante, de la posibilidad de continuidad, 
de la geolocalización, de la articulación de bases de datos con múltiples 
sistemas de información y su conexión con el acceso, registro, actuali-
zación, mantenimiento y almacenamiento de cada registro de la vida.

Los hipermedios diluyeron la lógica tempo-espacial, pero el teléfono 
celular dotó a las personas de omnipresencia y omnisapiencia disloca-
da, en contextos, lugares y situaciones donde el resto de los medios no 
podían llegar. 

El teléfono celular es la representación de lo inmediato, de lo con-
vergente, de ver, escuchar, conocer, ser, estar y participar a distancia. 
Pasado, presente y futuro se colapsan en las capacidades y aplicaciones 
que hoy almacena, produce, registra, difunde y socializa un teléfono 
celular.
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El mismo celular representa el modelo de negocios de la industria 
de las telecomunicaciones de los últimos 10 años y el punto de partida 
para los desarrollos de los siguientes 10 ya que en su esencia convergen 
lógicas de producción, entretenimiento, ocio, cultura y socialización. 
En su arquitectura y diseño se posibilita el trabajo, el entretenimiento 
y el aprovechamiento de todo tiempo muerto. El “no lugar” se tornó 
en “algún lugar” un espacio permanentemente habitado, mediado e 
intervenido. 

El celular amplificó la realidad y fusionó el mundo físico con el 
simbólico y el virtual; el mismo celular es un ecosistema dentro de otro 
ecosistema mediático.

La sustitución de las llamadas por la mensajería instantánea tiene 
una lógica económica en los jóvenes ya que es un recurso de bajo costo 
o casi gratuito si se cuenta con conexión a un hotspot wifi. Sin embar-
go, deja entrever la necesidad de los usuarios de estar en permanente 
comunicación con sus amigos y familiares. 

El teléfono ha incrementado sus funciones sustituyendo en muchos 
casos la simple comunicación hablada. Hoy es la puerta de entrada para 
escuchar música, ver videos, mandar mensajes, leer periódicos, revistas 
y blogs; interactuar en redes sociales, videojugar, geolocalizar productos 
y servicios, enlazarse con los otros y estar, por ende, permanentemente 
conectado y disponible.

Con el celular, escuela, trabajo, amigos, familia, gustos y preferen-
cias están accesibles. En la relación hombre-máquina, el teléfono se ha 
querido convertir en la principal extensión de todos los sentidos. 
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La vista, el oído, el cerebro, el sistema nervioso central, han en-
contrado en el celular una importante prótesis. Las facultades físicas y 
mentales se han amplificado. 

El celular se articuló de tal forma en la vida de las personas que 
prácticamente se incrustó, aceleró y sobrecargó el día con día. Pasó de 
ser un medio de comunicación, expresión, información, entretenimiento 
y formación al centro de la vida de muchas personas. Lejos de vivir 
con, vivimos en el celular.

El grado de intimidad, vinculación y tecnofilia que tenemos con el 
celular ha derivado en múltiples afectaciones. 

Algunas personas han manifestado padecer dependencia, estrés y 
ansiedad digital. Existe ya una patología similar a la expresada ante el 
miembro amputado en que la persona percibe vibraciones o escucha 
el tono celular aun cuando no lo porta en ese momento. El celular se 
volvió en un órgano vital de la vida social de las personas.

Con el celular crean, recrean, producen, moldean, consumen y se 
expresan. El rol central que hoy ocupa la telefonía celular es un claro 
ejemplo de las modificaciones estructurales que han generado los medios 
en la sociedad y la cultura. Con el teléfono celular tenemos acceso a todo 
y en cualquier lugar. Para muchos son la fábrica simbólica de su vida en 
línea. En ellos la esfera pública, laboral, social y privada se entrelazan. 
Los celulares son el principal hipermedio que acabó con los tiempos 
muertos, nos puso en hiperconexión, vigilancia, observación y control; 
pero también uno de los que más ha contribuido a la democratización 
del acceso, la expresión cívica e interacción social.
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Conclusión

El mundo digital hoy se ha vuelto más móvil, portable (wearable) 
hiperpersonalizada, ominipresente, omnisapiente, tridimensional, geolo-
calizado, en alta definición. Hemos entrado en la era de las multipantallas 
perceptivas en que los usuarios están hiperconectados y buscan aquellas 
interfaces que les permitan socializar permanentemente. Las historias 
digitales apuestan por una mayor inmersión, integración de medios, 
interactividad, impacto, innovación, fragmentación de audiencias, 
compromiso (engagement), hiperconexión y transmedialidad.

Los medios, como vehículos del hiper-capitalismo marcan los nue-
vos imperativos de estilo, belleza, gusto, sensibilidad. Lo procesos de 
simbolización de la cultura, también son estetizados por los medios 
(Lipovetsky & Serroy, 2013). El consumo es una etapa más del capi-
talismo, de la industrialización, de la sociedad de la información, de 
la modernidad. El hiperconsumo es el corazón de la hipermodernidad.

La relación objeto-simbolo-estética-identidad-comunicación-cons-
trucción de la realidad es la dimensión expresiva de la actualidad. Lo 
propio-lo ajeno, lo fijo-lo móvil, lo interno-lo externo, lo efímero-lo 
inmutable, lo in - lo out. Los medios ofrecen un nuevo tiempo, espacio 
y condición al ser en el mundo y estar en el mundo. 

Entender lo joven, es entender a los medios, las industrias culturales, 
los sistemas de articulación social y las nuevas prácticas simbólicas.  
Medios y jóvenes son escena, espejo, interfaz, pantalla, red… conducción, 
dominio, control, mando… hábitat, espacio, metafísica… hiperrealidad.

Los medios, como metáfora del hábitat terrestre, como simulación 
dramatizada de la identidad y la existencia. Los medios como el cuer-
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po, son el lienzo, el escenario, el espacio público y simbólico; son el 
punto, la conexión entre lo doméstico y lo público, entre la mercancía 
y la cultura, entre lo real y el espectáculo, entre lo visible y lo ilusorio. 

La digitalización y virtualización del mundo dotó al hombre de una 
condición de omnipresencia electrónica materializada en pantallas y 
dispositivos. La vida mediática se ha vuelto inalámbrica, móvil, mul-
timedia, convergente y aumentada. Los medios móviles como lugar de 
encuentro con el otro, como reubicación del sentido comunitario, como 
necesidad expresiva de comunión, desmitifican a los propios medios. 
La complejidad social y cultural está envuelta por los medios móviles 
y ningún momento de la vida diaria puede omitir su paso por ellos. Por 
tanto, entender la comunicación es entender al hombre, su evolución y 
lugar en el mundo. Es actualizar el propio significado de la vida.

La globalización y la hiperindustria cultural hoy remite cambios 
en lo simbólico, el tiempo, la representación, el saber y el poder. La 
producción, distribución y recepción simbólica está instituyendo un 
nuevo modo de significación. Hoy somos más digitales, más móviles, 
más interconectados, más hiperreproducibles, más multiculturales. 
(Cuadra, 2009)

La globalización activa fusiona los contenidos de masa, los de ni-
chos, los indiferenciados, los de corte imperialista, los regionales. La 
geografía de los medios móviles en el siglo XXI, es el meta-relato de 
la hipermodernidad. 
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Progressive Web Apps (PWA) como Nova 
Experiência de Produção para Conteúdos 
Jornalísticos e Educacionais
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Progressive Web Apps (PWAs) são tecnologias recentes, que contri-
buem para a onipresença crescente de conteúdo móvel, oferecendo ao 
usuário uma experiência multiplataforma, através de recursos da web 
que foram previamente reservados para aplicativos nativos. O termo 
PWA, segundo indicam Biørn-Hansen, Majchrzak e Grønli (2017), foi 
cunhado por Russel e Berriman (2015) em um post de blog (Russell, 
2015) que aborda ideias iniciais sobre design. Os autores elencam carac-
terísticas que descrevem essa nova forma de apresentar conteúdo online: 
progressiva, responsiva, independente de conectividade, semelhante a 
um aplicativo, nova, segura e detectável são algumas delas.

No jornalismo mediado por telas táteis, as publicações exibem ca-
racterísticas que dão origem ao que Barsotti e Aguiar (2013) chamam 
de jornalismo centrado na lógica das sensações: “... não basta que a no-
tícia seja lida, vista ou ouvida; ela é, sobretudo, sentida, experimentada 
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pelas sensações, experimentada ao máximo pelos sentidos» (Barsotti 
& Aguiar, 2013, p. 59) O conteúdo dotado de uma condição interati-
va modifica a forma como são comunicados, recebidos e percebidos 
pelos consumidores, o que difere do modelo analógico de divulgação, 
acesso, escolha e compreensão de determinadas informações. Rost 
(2014) enfatiza que essas virtudes acabam sendo tratadas por meios da 
comunicação como qualidades positivas, um valor adicional concedido 
a um produto particular. 

Em 2017, o crescimento do uso de smartphones seguiu a trajetó-
ria ascendente registrada nos anos anteriores, de acordo com a pes-
quisa do Reuters Institute Digital News Report (Newman, Fletcher, 
Kalogeropoulos, Levy, & Nielsen, 2017). O estudo revela que mais 
pessoas usam o smartphone como um dispositivo para ver notícias, en-
quanto menos dependem de um computador tipo desktop. À medida que 
os mais antigos fazem a transição do computador para o smartphone, os 
mais jovens começam a acessar as notícias por meio das telas pequenas. 
Os resultados de pesquisas deste tipo devem atingir duas áreas: 

No âmbito educacional, segundo Heineck (1999), muitos estudantes 
no período de escolaridade apresentam dificuldades em compreender e 
assimilar conteúdos. Isso ocorre porque a maneira pela qual a informa-
ção é transmitida para o aluno é muitas vezes inadequada. A didática 
tradicional é distante da prática, gerando desinteresse e desmotivação 
por parte dos aprendizes. 

Para Fiolhais e Trindade (1998), as ferramentas computacionais são 
capazes de auxiliar na construção do conhecimento e podem ser utilizadas 
para dar sentido ao novo conhecimento, interagindo com significados 
claros, estáveis e diferenciados, previamente existentes na estrutura 
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cognitiva do aprendiz. Os recursos que se destacam nos dispositivos 
móveis incluem seu tamanho, que é semelhante ao de um livro, falta de 
conexão periférica (sem necessidade de uso de plugue), conectividade, 
tela multitoque e diversos aplicativos disponíveis. (Henderson & Yeow, 
2012). A visão de Davies (2002, citado em Fiolhais & Trindade, 2003) 
corrobora o cenário: as animações e simulações oferecem um enorme 
potencial para auxiliar os alunos na compreensão dos princípios das 
ciências naturais. Na mesma linha, Ravishankar et al. (2014) conside-
ram os tablets iPad como uma ferramenta pedagógica e sugerem que 
esses dispositivos podem fornecer uma plataforma interessante para a 
criação de conteúdo de forma colaborativa e interativa.

Já no jornalismo, a visualização de conteúdo em dispositivos mul-
titela, que este projeto pretende abordar, não concentra-se somente em 
tablets e smartphones. São dispositivos móveis, mas o processo de 
produção é adequado a cada equipamento, inclusive para Desktops. Por 
isso, para o Jornalismo, pretendemos explorar os avanços das tecnologias 
e as possibilidades de produção nos equipamentos mencionados. Cada 
dispositivo fornece um meio de interação diferente para os produtos; 
tem-se uma nova linguagem, que reúne o melhor da mídia impressa 
com a mídia digital: conteúdo direcionado, personalizado e portátil com 
recursos multimídia, interativos e hipertextuais. 

Além da possibilidade de uso como segunda tela para comple-
mentar as informações de conteúdos jornalísticos, essa área é recente 
e necessita de pesquisa e identificação de conceitos básicos. Segundo 
Alex Primo (2005), a interação não deve ser vista como uma caracte-
rística do meio, mas como um processo desenvolvido entre os agentes 
interagentes. Histórias têm sido amplamente utilizadas para transmitir 
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informações, valores culturais e experiências. As narrativas não foram 
apenas a principal maneira de as pessoas darem significado ao mundo, 
mas também foram encontradas formas mais fáceis de compartilhar 
informações complexas. (Figueiras, 2014).

Esta pesquisa experimental aplicada relata o processo de uso do 
Sistema de Gestão de Conteúdos para PWAs “GoodBarber” no curso 
de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no 
âmbito do Projeto #JORConvergente e do laboratório LabProJor3. O 
objetivo foi reunir em um único meio diversas áreas, feitas de forma 
isolada anterior, gerando um produto final que reunisse todo o conteúdo 
previamente produzido.

Metodologia

O trabalho aqui apresentado, em termos de sua natureza, é definido 
como uma pesquisa experimental aplicada, uma vez que visa gerar 
conhecimento sobre a aplicação de uma nova tecnologia para conte-
údos interativos. Através da prática, ter-se-á condições de avaliar a 
aplicabilidade na área jornalística e educacional. Do ponto de vista dos 
procedimentos, esta pesquisa pode ser classificada como bibliográfica 
e de estudo de caso (Silva & Menezes, 2001, p.21).

A cobertura adequada de eventos sociais requer diversos métodos 
e dados: o pluralismo metodológico origina-se como uma necessidade 
metodológica. A investigação da ação empírica requer:

• a) Observação sistemática de eventos;

3. Laboratório de Produção e Suporte a produtos Jornalísticos -  https://midiaonline.
sites.ufsc.br
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• b) Inferir os sentidos desses eventos a partir das (auto) ob-
servações de atores e espectadores.

Entendemos também que para se ter condições de avaliar um processo 
ou qualidade do produto desenvolvido, a prática é essencial, seguindo 
a metodologia ativa descrita, aprofundada e aplicada em sala de aula 
por Morán (2015).

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tem-
pos. O ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, 
profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo 
digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, 
uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 
Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, 
híbrida, porque não acontece só no espaço físico da sala de aula, 
mas nos múltiplos espaços do cotidiano, que incluem os digitais. O 
professor precisa seguir comunicando-se face a face com os alunos, 
mas também digitalmente, com as tecnologias móveis, equilibrando 
a interação com todos e com cada um. (Morán, 2015)

O autor se baseia nas pesquisas de teóricos como Dewey (1950), 
Rogers (1973), Novak et al. (1999) e Freire (2009), que reconhecem a 
importância de superar a educação tradicional e focar a aprendizagem 
no aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. Sabe-se 
que aprendemos de formas diferentes e em ritmos diferentes, e atual-
mente há as ferramentas adequadas para monitorar esses avanços de 
forma individual. 

Morán (2017) ainda especifica detalhes da incorporação das tecno-
logia em rede e móvel e as competências digitais como componentes 
fundamentais de uma educação plena. Um aluno não conectado e sem 
o domínio digital perde importantes chances de informar-se, de acessar 
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materiais disponíveis, de comunicar-se, de tornar-se visível para os 
demais, de publicar suas ideias. Para que de fato sejam possíveis as 
oportunidades abertas, a convergência digital exige mudanças muito 
mais profundas que afetam a escola em todas as suas dimensões: infra-
estrutura, projeto pedagógico, formação docente, mobilidade. 

Para o autor, os bons materiais (impressos e digitais) são funda-
mentais para o sucesso da aprendizagem. Precisam ser acompanhados 
de desafios, atividades, histórias, jogos que realmente mobilizem os 
alunos, em cada etapa, que lhes permitam caminhar em grupo (cola-
borativamente) e sozinhos (aprendizagem personalizada) utilizando as 
tecnologias mais adequadas em cada momento. O papel do professor 
é ajudá-los a ir além de onde conseguiriam sozinhos. 

Aplicações Nativas, Híbridas e Progressive Web 

Segundo Paulino e Empinotti (2017) nativamente, interfaces desen-
volvidas para celular seguem padrões visuais relacionados às platafor-
mas Android e iOS. Estas apresentam bases de componentes visuais 
sofisticados, com efeitos e muitas características disponíveis para serem 
personalizadas. A primeira solução para desenvolvimento de aplicativos 
que rodam em diferentes dispositivos e plataformas foi uma aplicação 
móvel e híbrida. Nesta abordagem, os aplicativos são criados com uma 
combinação de tecnologias da Web, como HTML (Hypertext Markup 
Language), Cascading Style Sheets (CSS), e códigos JavaScript (JS). 
Depois de algumas transformações, o código é hospedado dentro de um 
aplicativo nativo que usa um tipo de navegador móvel para executá-lo. 

Em uma abordagem diferente e mais atualizada, o Responsive Web 
Design (RWD) usa o aplicativo da web original, no entanto, presume 
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desenvolvimento de aplicativos para que o design possa se adaptar ao 
comportamento do usuário e ao ambiente. (Cardieri & Zaina, 2018) 
Aplicações Híbridas requerem ferramentas como o framework PhoneGap 
2 para distribuir o aplicativo em lojas Android e Apple. Seu propósito é 
criar aplicativos nativos convertendo tecnologias da web como HTML, 
CSS e JS para uma determinada plataforma proprietária.

No caso das aplicações nativas, são desenvolvidas com uma lingua-
gem de programação de uma plataforma determinada, como o Java para 
o Android. O código já está compilado quando o aplicativo é instalado 
em um dispositivo, o que o torna mais rápido quando comparado a apli-
cativos da web. Na contramão desta linha de desenvolvimento surgiram 
os PWAs, que têm como base uma tecnologia web, mas mantêm recursos 
dos dispositivos móveis. Conforme o usuário desenvolve uma relação 
com o aplicativo ao longo do tempo, ele se torna cada vez mais eficaz, 
por isso o termo “progressive”. Ele é carregado com rapidez, mesmo 
em redes instáveis, envia notificações push relevantes, tem um ícone na 
tela inicial do dispositivo móvel e é carregado como uma experiência 
imersiva, de tela inteira, para conteúdos interativos. 

O PWA é uma nova abordagem para o desenvolvimento de apps 
proposta pela Google. Ele combina aplicativos da web com recursos 
nativos de tecnologia, no entanto, de uma maneira diferente da abor-
dagem híbrida móvel. PWAs são inicialmente apresentados como apli-
cativos móveis da web com RWD (responsividade) e, após a primeira 
interação do usuário, progressivamente, a interface do usuário se torna 
mais completa e semelhante a aplicativos nativos. (Cardieri & Zaina, 
2018). O PWA tem como características:
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• Ser Progressivo - Funciona para qualquer usuário, inde-
pendentemente do navegador escolhido, pois é criado com 
aprimoramento progressivo como princípio fundamental.

• Responsivo - Adequa-se a qualquer formato: desktop, celular, 
tablet ou o que for inventado a seguir.

• Independente de conectividade - Aprimorado com ser-
vice workers para trabalhar off-line ou em redes de baixa 
qualidade.

• Semelhante a aplicativos - Parece com aplicativos para os 
usuários, pois é compilado no modelo de shell de aplicativo.

• Atual - Sempre atualizado graças ao uso do service worker.

• Seguro - Fornecido via HTTPS para evitar invasões e garantir 
que o conteúdo não seja adulterado.

• Descobrível - Pode ser identificado como “aplicativo” gra-
ças aos manifestos W3C e ao escopo de registro do service 
worker, que permitem que os mecanismos de pesquisa os 
encontrem.

• Reenvolvente - Facilita o reengajamento com recursos como 
notificações push.

• Instalável - Permite que os usuários “guardem” os aplica-
tivos mais úteis em suas telas iniciais sem precisar acessar 
uma loja de aplicativos.

• Linkável - Compartilhe facilmente por URL, não requer 
instalação complexa.

O lançamento a tecnologia aconteceu em 2015, incentivada pela 
Google: a designer Frances Berriman e o engenheiro Alex Russell 
cunharam o termo PWA para descrever aplicativos que aproveitam novas 
funções suportadas pelos navegadores modernos. Muitos especialistas 
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ainda são céticos a respeito da nova tecnologia. Segundo Mike Elgan 
(2018), da Computerworld EUA , o desempenho bruto dos PWAs é 
geralmente menor que os aplicativos nativos. Outra desvantagem é que 
são altamente isolados, portanto é difícil e improvável que diferentes 
PWAs compartilhem recursos ou dados diretamente. 

Entretanto, há grande aposta na tecnologia. Especialistas afirmam 
que marcas e organizações como Starbucks, Twitter, Burger King, Home 
Depot e NASA estão mudando para PWAs para se aproveitar de sua 
flexibilidade. Como é uma tecnologia nova e ainda em desenvolvimento, 
não vamos nos ater neste artigo às questões técnicas e computacionais, 
mas sim apresentar uma aplicabilidade na área jornalística e educacio-
nal. Entendemos que uma boa experiência de leitura e imersão possa 
ser interessante para ambas as áreas, inclusive para o próprio ensino da 
prática jornalística. Ensinar a convergência na prática não é algo fácil, 
mas com tecnologias mais acessíveis, está prática pode ser potenciali-
zada em sala de aula dos cursos de Jornalismo.

Os Sistemas de Gestão de Conteúdos (SGC) na área do jornalismo 
são aplicações muito utilizadas nas rotinas de uma redação de jornal ou 
até mesmo para a construção de um site, sendo assim muito utilizada 
por profissionais destas áreas. Uma característica de sucesso dos SGC 
são as interfaces intuitivas e amigáveis, dispensando um conhecimento 
técnico aprofundado para publicar um conteúdo na internet. O sistema 
mais conhecido e usado mundialmente é o Wordpress, que ao longo 
dos anos se popularizou por manter duas versões abertas ao público, a 
simplificada, de total acesso online, e outra mais completa com mais 
possibilidades de customização, mas com necessidade de instalação e 
de um servidor web. 
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Na busca por plataformas e desenvolvimentos com os Progressive 
Web Apps, encontramos um SGC que utilizava a tecnologia, chamado 
GoodBarber. Nele, integra-se ao desenvolvimento duas maneiras de gerar 
aplicativos, uma nativa específica para dispositivos Android e Apple 
e outra com os Progressive Web Apps; vamos nos ater neste artigo à 
segunda opção. A Plataforma GoodBarber apresenta uma proposta de 
construção de aplicativos com o uso de Gerenciador de Conteúdo, que 
configura uma experiência de uso muito próxima aos dos SGC  para 
sites na internet,iIdeal para usuários não familiarizados com códigos.

Experiências com Progressive Web Apps

A primeira experiência aplicada com os PWAs foi a exploração da 
tecnologia na área educacional. O conteúdo escolhido foi inicialmente 
publicado em um site de suporte para disciplinas do curso de Jornalis-
mo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o desafio foi 
transformá-lo em aplicativo. Qual a vantagem desta adaptação? 

Um site é desenvolvido para o uso em desktops e não adequado para 
celulares. Mesmo com acesso à internet, a experiência de uso de um site 
em celulares nem sempre é confortável, principalmente quando o prin-
cípio da responsividade não está presente. A possibilidade de trabalhar 
o conteúdos de forma multiplataforma, observando as características 
dos dispositivos móveis e desktop, é um fator importante para o sucesso 
de uso da publicação digital.

O site escolhido foi de publicações acadêmicas relacionadas ao pro-
jeto de pesquisa LabProJor (https://midiaonline.sites.ufsc.br). O site foi 
desenvolvido na plataforma Wordpress e contém uma estrutura simples 
e hierárquica para os conteúdos publicados. A hierarquia é um requisito 
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importante relacionado à distribuição e à arquitetura das informações 
de uma publicação digital. 

O Sistema de Gestão apresenta recursos para formatação e escolha 
de templates (interfaces) para determinados tipos de conteúdos. É im-
portante ressaltar que, antes de qualquer desenvolvimento para publi-
cação, a hierarquia dos conteúdos deve ser definida para uma posterior 
implementação. A estrutura pode ser em forma de mapas mentais ou 
layouts que apresentam o fluxo de navegação e hierarquia das informa-
ções. A Figura 1 apresenta a interface do site do LabProJor na web e a 
proposta do site em app com tecnologia PWA. Nota-se que o acesso à 
publicação mobile é via ícone de aplicativo na tela inicial do celular, 
recurso anteriormente possível somente através de aplicativos em lojas 
Apple App Store ou Google Play.

Como possui características de responsividade, a publicação pode 
ser visualizada em diversos tamanhos de celulares, tablets e desktops. 
Quando definimos uma estrutura hierárquica de informações podemos 
também agrupar aos conteúdos um tipo de visualização. A plataforma de 
gestão GoodBarber utilizada apresenta os seguintes tipos de conteúdos: 

• Blog para artigos; 

• Galeria para fotos; 

• Web TV para vídeos; 

• Mapa para locais; 

• Calendário para eventos; 

• Podcasts para arquivos de áudio.
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Figura1. Tela inicial do LabProJor visualizada no site e sua versão como aplicativo 

com acesso ao ícone na tela principal do celular que remete ao endereço https://
labprojor.goodbarber.com/
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Figura 2. Tela de inserção de conteúdos com formulário similar ao de um SGC para 

web. Reprodução GoodBarber (https://labprojor.goodbarber.com/)

Este tipo de sistemática de publicação, gerada a partir de SGC, não 
requer o conhecimento da linguagem HTML5 por parte dos profis-
sionais, porém os arquivos resultantes são gerados nessa linguagem, 
sendo, portanto, uma aplicação web e responsiva. A facilidade de uso, 
ilustrada na Figura 2, aproxima ainda mais profissionais do Jornalismo, 
Comunicação e educadores que podem exercitar e praticar formatos 
diferentes, potencializados pelas ferramentas de Gestão de Conteúdos.

As plataformas de gestão de conteúdo, em geral, apresentam um 
leque de interfaces (templates) para se escolher e aplicar ao conteúdo. 
O recurso é um facilitador que reduz o tempo de desenvolvimento para 
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uma publicação online. Outra funcionalidade característica de publica-
ções web são as incorporações, ou embeds, que podem ser agregadas 
em páginas com conteúdos.

Assim se reduz o tamanho dos arquivos a partir do momento que um 
conteúdo “embedado” é acionado, ou seja, é feita uma requisição através 
de um link para o servidor de origem da publicação para o conteúdo ser 
visualizado, não necessitando do arquivo físico. Geralmente arquivos 
de Plataformas de redes sociais podem ser incorporados (Figura 3), 
fazendo com que a publicação em apps seja um grande agregador de 
conteúdos publicados em outras plataformas. 

Para inclusão de fotos, as publicações do Instagram e Facebook 
pode ser incorporadas nos PWAs. Áudios e podcasts também pode 
ser “embedados4” dos repositórios web que disponibilizam códigos de 
incorporação para suas publicações. O compartilhamento é facilitado 
com estes recursos de incorporação. Vivenciamos um momento em 
que as Plataformas de Redes Sociais estão cada vez mais sendo usadas 
pelas empresas de mídias tradicionais para reforçar a distribuição de 
conteúdo e possibilitar uma maior participação do público. O recurso de 
incorporação se torna um facilitador para distribuir conteúdo em duas 
pontas:  a origem e na própria página da publicação digital mobile - PWA. 

4. Termos originado da palavra “embed”, geralmente utilizada em softwares 
web para designar uma incorporação de mídias, textos ou página web (html).
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Figura 3. Formulário da Plataforma de Gestão de Conteúdo Goodbarber em que um 
vídeo está sendo incorporado (embedado) da plataforma Youtube.(https://labprojor.
goodbarber.com/)

A segunda experiência com a aplicação do Progressive Web Apps foi 
no projeto intitulado #JorConvergente, que fez a cobertura das eleições 
presidenciais de 2018 e contou com a participação de diversos Projetos 
de Extensão do curso de Jornalismo da UFSC, atuando de forma con-
vergente em uma mesma publicação digital mobile.

Um desafio enfrentado nos cursos de Graduação em Jornalismo 
é atuar de forma conjunta com as diversas disciplinas midiáticas ou 
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Projetos de Extensão de forma convergente. Geralmente a prática de 
uma cobertura se faz de forma isolada, cada projeto atua conforme os 
objetivos e procedimentos. Esta é uma dificuldade recorrente nos cursos 
de graduação em Jornalismo.

Para criar um produto interativo e convergente necessitamos de di-
versos olhares midiáticos, culturais, formativos e atuar em conjunto para 
desenvolver um produto inovador. Silva (2015), em pesquisa realizada, 
já percebia este problema nas redações de jornais portugueses. A autora 
verificou que o desenvolvimento de produtos mobile, e consequentemente 
convergentes, exige uma mudança na rotinas produtivas e nem sempre 
os jornalistas estão preparados; na academia também encontramos este 
problema. Estamos em 2019 e ainda a cultura da convergência midiática 
não é fácil de realizar. Conceitualmente, verifica-se um entendimento 
por parte dos profissionais, mas na prática do dia-a-dia nem sempre a 
produção é efetiva e conjunta e requer muito planejamento.

Debater o conceito de convergência não pode ser feito sem olhar 
com atenção para o que foi dissertado por Jenkins (2006), Wilkin-
son, Grant e Fisher (2009), Salaverría (2008) e, mais recentemente, 
por Renó e Flores (2012). A convergência é um conceito difícil de 
definir. E não o podemos limitar a uma só linha de pensamento, pois 
é mais do que produtos em simultâneo, é mais do que integração 
de redações. O processo de convergência consiste na reorganização 
das redações não só em função dos conteúdos, mas também a partir 
dos produtos que disponibiliza e da tecnologia que emprega. (Silva, 
2015, p.71)

A autora contextualiza e reafirma que, numa tentativa de definição, 
o jornalismo móvel incorpora um fluxo de produção aberto e dinâmico, 
suportado por uma agilidade de produção e distribuição de conteúdos a 
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partir das tecnologias móveis. O conceito de convergência de Jenkins 
(2006) transita para o jornalismo móvel, pela dificuldade no processo 
do trabalho jornalístico e na articulação da distribuição através de di-
versos suportes.

Figura 4. Projetos de Extensão e Laboratórios que participaram da Cobertura conjunta 
das Eleições Presidenciais de 2018.

O Projeto #JORConvergente tentou aproximar diversas áreas para 
desenvolver um produto único, apesar de que na prática cada área 
tenha trabalhado conforme suas rotinas de produção e publicação. Os 
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projetos atuaram inicialmente de forma isolada, mas conseguimos, com 
a tecnologia PWA, concentrar e dar visibilidade a todas as publicações 
produzidas para a cobertura das eleições em um único ambiente.

Ainda não consideramos um resultado ideal, acreditamos que o pro-
cesso da Convergência vai além que uma simples publicação conjunta: 
necessita atender às dimensões tecnológicas, empresariais, profissionais 
e culturais que preconizam Salaverría e Negredo (2008). Por essas ques-
tões, a convergência midiática não se resume a um rito de publicação. Na 
prática, a dimensão tecnológica e profissional se depara com a falta de 
capacitação dos profissionais e o aprisionamento das práticas do “velho 
jornalismo”, que demorou anos a cimentar, conforme o que constatou 
Silva (2014) em sua pesquisa nas redações jornalísticas. 

A atuação conjunta dos processos midiáticos requer estrutura em-
presarial por parte da mídia tradicional e assimilação das mudanças 
internas para prospectar novos modelos de negócios. Mudanças culturais 
nesse processo aplicado ao ambiente midiático impactam quando há 
uma democratização das mídias; o Jornalismo é atropelado por um novo 
ator, o leitor, que surge e que tem força, necessitando ser integrado ao 
processo produtivo e à distribuição da informação.

Este projeto de extensão desenvolvido para fazer a cobertura con-
vergente foi uma iniciativa didática para promover reflexão e prática 
sobre as possibilidades interativas multiplataformas. Para operaciona-
lizar a pesquisa, contamos com a força tarefa do LabProJor, que criou 
e operacionalizou toda a publicação no ambiente com a tecnologia 
PWA - Figura 5.
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Figura 5. Telas do #JORConvergente com conteúdo produzido pelos projetos.

Para a cobertura midiática contamos com os seguintes projetos:

• A Rádio Ponto UFSC (http://www.radioponto.ufsc.br/), 
webemissora do Curso de Jornalismo da Universidade Federal 
de Santa Catarina, centralizou no dia 28 de outubro de 2018 
uma completa cobertura do segundo turno das Eleições 2018 
ao vivo e durante todo o dia. Além da prática, a pesquisa do 
Rádiojornalismo é acompanhada pelo Grupo de Investigação 
em Rádio, Fonografia e Áudio (Girafa).

• O Telejornal TJ-UFSC (s.d.) é experiência exitosa em ensino 
de telejornalismo que privilegia o conhecimento intensivo 
da prática como método de qualificar e formar novos pro-
fissionais do jornalismo.
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• LabFoto e FotoLivre são projeto de extensão que intensificam 
a prática do Fotojornalismo para alunos. 

• O Jornal Zero (https://issuu.com/zerojornal/) é um jornal-
-laboratório produzido pelos alunos da disciplina de mesmo 
nome, no curso de Jornalismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC. também participou da experiência 
convergente. 

A programação via #JORConvergente incluiu comentários e análises 
de professores e jornalistas de todas as regiões do país, para informa-
ções e reflexões sobre as eleições e este importante momento político.

Figura 6. Tela inicial da Publicação Digital Mobile #JORConvergente no primeiro turno 
das eleições e o processo de publicação do aplicativo na tela inicial do smartphone. 
Elaboração própria.

O #JORConvergente concentrou toda a cobertura jornalística em 
diferentes mídias e textos em uma narrativa digital. O SGC utilizado 
foi a Plataforma GoodBarber e todo o conteúdo foi organizado para ser 
apresentado em tempo real e incorporado das plataformas YouTube, 
no caso dos vídeos, SoundBlaster, MixCould ou Facebook no caso 



1396

dos áudios, Instagram no caso das fotos e Facebook para a cobertura 
textual. Na Figura 7 vemos o processo de inclusão do aplicativo do 
#JORConvergente na tela principal do smartphone. 

Figura 7. Processo de produção e logísticas de publicação. Elaboração própria.

Considerações Finais

Este artigo se propôs a apresentar uma tecnologia recente que utiliza 
os recursos web em conjunto com os recursos nativos de cada platafor-
ma mobile (Android e IOs). Acreditamos que com a popularização dos 
Sistemas de Gestão de Conteúdo que usam os Progressive Web Apps 
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(PWAs), mais fácil será para desenvolver aplicativos web, atividade 
restrita aos programadores e desenvolvedores web. Com uma ativida-
de processual cada vez mais multidisciplinar, levar para a sala de aula 
de cursos de Jornalismo e comunicação a possibilidade de desenvol-
ver conteúdos interativos multiplataforma faz com que o aluno possa 
exercitar a convergência e, principalmente, refletir sobre o conteúdo 
produzido. Para além da atividade formal do jornalista, que não mudará 
em relação à investigação, à apuração e à responsabilidade com a ver-
dade, apresentamos uma tecnologia para facilitar o desenvolvimento de 
novos formatos. De certa forma, conseguimos preparar melhor alunos e 
profissionais da área para atuar com as novas tecnologias e para serem 
agentes ativos na comunicação da informação.

Relatamos neste artigo o Projeto de Extensão  #JORConvergente 
como uma iniciativa para aperfeiçoar a práxis da convergência midiática 
e como resultado um aplicativo foi desenvolvido para acompanhar as 
eleições presidenciais de 2018. Tecnologicamente é possível desen-
volver sem muitas exigências computacionais, mas processualmente 
ainda temos que evoluir para uma estratégia mais conjunta. Não é fácil 
mudar os processos de uma área consolidada e com tantas especificida-
des como o Jornalismo, mas diante de tantas tecnologias que agilizam 
e nos proporcionam panoramas diferentes de atuação, consideramos 
como um desafio positivo para a área.
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Web Art e Obsolescência na Era Digital: o 
Projeto V: Vniverse, de Stephanie Strickland e 
Cynthia Lawson

Carolina Brandão Piva1

O exercício poético no ambiente digital se forma e é delimitado 
pela inovação tecnológica. São cada vez mais recursos que entram 
na cena da experimentação artística, mídias que constantemente se 
reconfiguram, meios de elaboração e manipulação técnica sintoniza-
dos com os mais variados circuitos interativos, além das múltiplas e 
multífluas plataformas redesenhadas a todo momento para hospedar o 
que podemos compreender como ecossistema midiático, em uma era 
de telas, dispositivos e diferentes formas de interatividade e imersão.

Termos como multimídia, crossmídia e transmídia circulam hoje 
entre artistas visuais, poetas, escritores/as, performers, fazedores/as 
de cinema, youtubers e realizadores/as dos mais variados segmentos 
culturais. As mídias se multiplicam, se cruzam, se complementam, 
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 Tradutora, poeta visual e web designer. 
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e quem se dedica à prática artística na contemporaneidade está, 
inevitavelmente, imiscuído/a nesse fluxo híbrido de potencialida-
des criativas.

Mas se, por um lado, a apropriação de dispositivos tecnológicos 
com o intuito de explorar seu potencial estético dita hoje o tom da ex-
perimentação, por outro, a arquitetura das redes e os novos padrões de 
metadados (para armazenamento, acesso e compartilhamento) impõem 
desafios sobre como manter as criações poético-visuais “visualizáveis”, 
“executáveis” e mesmo acessíveis no universo das inovações cada vez 
mais emergentes.

O objetivo do presente texto é refletir sobre este cenário multifor-
me e em constante transformação, no qual computadores, dispositivos 
móveis e redes são determinantes nos circuitos de produção, mediação 
e recepção do material artístico contemporâneo. Além de analisar as 
especificidades (produtivas, expositivas, de interação e imersão) da 
new media art, proponho o debate sobre questões como a efemeridade, 
a volatilidade e a obsolescência das criações feitas para a web, nela 
materializadas e/ou veiculadas. Apresento, diante disso, um estudo de 
caso — o projeto V: Vniverse, da poeta Stephanie Strickland e da web 
designer Cynthia Lawson Jaramillo, produzido em 2002 inicialmente 
como livro e como web poesia, para circular on-line; e, mais de uma 
década depois, em 2014, republicado em livro e também lançado como 
aplicativo para iPad.
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1 “Não se Trata de um Lugar Distante em Algum Futuro 
Inimaginável”2

Gosto de pensar (e
quanto antes melhor!)
em um prado cibernético 
onde mamíferos e computadores
convivem em harmonia 
mutuamente programada
como água cristalina
tocando o límpido céu. 

Gosto de pensar
(imediatamente, por favor!)
em uma floresta cibernética
feita de pinheiros e eletrônicos
onde cervos vagueiam 
calmamente por entre computadores
como se fossem flores
com seus botões de fiação. 

Gosto de pensar
(agora, tem que ser agora!)
em uma ecologia cibernética
na qual sejamos livres de ocupações,
reintegrados à natureza,
aos nossos irmãos e irmãs,
e tudo vigiado
por máquinas de adorável graça. (Brautigan, 1967)3

2. A frase foi recuperada do livro O universo das imagens técnicas, de Flusser 
(2012).

3. Poema “Tudo vigiado por máquinas de adorável graça” (All watched over by 
machines of loving grace), em livre tradução. Originalmente em inglês. Recuperado 
de Brautigan (1967) Todas as demais obras que foram aqui citadas em português, 
mas originalmente escritas em inglês ou francês, também contaram com livre 
tradução da autora. 
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Conta-se que, em certa manhã de 1967, o poeta estadunidense Richard 
Brautigan4 saiu pelas ruas de São Francisco, na Califórnia, distribuindo 
cópias mimeografadas de um poema-manifesto — “Tudo vigiado por 
máquinas de adorável graça” (All watched over by machines of loving 
grace). Nele, a fusão da natureza com a tecnologia, da vida humana 
com a máquina. Logo vemos que as miragens anunciadas nos 24 ver-
sos do poema refletem um mundo que não reconcilia mais as pessoas 
com a natureza em sua “versão idílica”. O poeta antevê pinheiros entre 
dispositivos eletrônicos, flores com botões de fiação e uma imediação 
típica da era telemática, em que tudo circula e se interliga na velocida-
de real dos ponteiros, a um clique. Eis um mundo enfeixado de linhas, 
fios, redes e sistemas; e de uma vida regada às conexões cibernéticas, 
instantâneas, maquinais.

Com efeito, em 1967, quando foi escrito o poema, não se conhecia 
ainda uma rede de computadores com a qual fosse possível “simular” 
a realidade ou nela criar e veicular informações e representações, em 
fluxo contínuo e instantâneo, como se faz hoje em dia. Provavelmente 
absorvido pelo clima das obras de ficção científica da década de 1960, 
Richard Brautigan apenas “imagina”, projetando alegoricamente ima-
gens de novas tecnologias possíveis e da integração destas tecnologias 
com a natureza, com a vida de todos os dias. 

Paradoxalmente ou não, certo é que esta “integração inevitável” evi-
dencia-se em tom naïve e cínico ao mesmo tempo. Associada à questão 

4. Nascido em 1935, em Tacoma, Washington, Richard Brautigan foi autor de 
dez romances, nove livros de poesia e uma coletânea de contos. Ficou bastante 
conhecido nas décadas de 1960 e 1970 pelos poemas e prosas em tom beatnik 
(chegou, aliás, a ser considerado “o último dos poetas da Geração Beat”, 
movimento de contracultura que eclodiu nos Estados Unidos no final da década 
de 1950) (http://www.brautigan.net)
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ambiental — em voga à época da escrita do poema, difundida pelo movi-
mento hippie dos anos 60 — está a pujança, já notória, do Vale do Silício, 
em torno dos projetos de alta tecnologia iniciados desde a década anterior 
pela Universidade de Stanford, na baía de São Francisco. Muitos poemas 
dessa época, aliás, foram escritos sob intenso ativismo problematizando 
a exploração ambiental com finalidade tecnológica (Marques, 2016). Em 
perspectiva semelhante, embora os versos que Brautigan distribui pelas 
ruas da capital californiana em 1967 sejam uma elegia ao desenvolvimen-
to científico, sob o espectro de sua equilibrada relação com a natureza 
e as pessoas, o conjunto de metáforas visuais que se forma diante dos 
olhos dos/as leitores/as é também estranho e caótico, intensificado pela 
desarmonia de elementos inconciliáveis — como os cervos vagueando 
calmamente por entre computadores e a serenidade da natureza em con-
traponto com os imperativos de instantaneidade que iniciam cada uma 
das estrofes (a exemplo da segunda, marcada pela potência poética das 
palavras de ordem: “imediatamente, por favor!”). A imagem final, em 
tom distópico, fica por conta da brilhante combinação de palavras nos 
dois últimos versos: “e tudo vigiado por máquinas de adorável graça”.

Dois anos, na verdade, separam o poema de Brautigan da criação de 
uma pequena rede experimental de computadores que seria o embrião 
da internet. A ARPAnet — idealizada pela Advanced Research Projects 
Agency (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada) do Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos, no intuito de viabilizar o compartilha-
mento de recursos computacionais com fins militares — foi o gatilho 
inicial para o complexo universo de trocas eletrônicas em rede que 
viria a corroborar uma das principais distopias de 50 anos atrás, como 
ilustram os versos de Richard Brautigan: pessoas e computadores se 
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integrariam de alguma forma em um futuro próximo e viveriam, as-
sim, organizadas em um novo tipo de sociedade — uma “sociedade 
telemática”, com seus infindáveis “botões de fiação” e “harmonias 
programadas”, cibernéticas, em rede.

Cunhado por Simon Nora e Alain Minc, no livro L’informatisation 
de la société (1978),5 o termo “telemática” — telematique, em francês 
— abrange justamente estas duas ideias centrais: que informações com-
putadorizadas passavam a ser transmitidas a longa distância e que elas, 
consequentemente, já se interligavam por redes de telecomunicações 
(Hanke, 2012). Nesse mesmo contexto, outro livro compôs o rol de 
levantamentos preliminares sobre as novas formas de conhecimento e 
organização social nas sociedades telemáticas: La condition postmoderne, 
de Jean François Lyotard (1979).6 

O fato de que os dois estudos foram pedidos pela política [o pri-
meiro, pelo governo francês e o segundo, pelo canadense] sugere 
que [...] o sistema da política notou a pertinência do fenômeno [da 
telemática] e encarregou a ciência de analisá-lo e conceitualizá-lo. 
“Telemática”, assim, não é meramente um conceito, mas o resulta-
do de um processo de auto-observação dos diferentes sistemas da 
sociedade. (Hanke, 2012, p. 6)

No campo das artes, não se falava ainda de internet, mas diversas 
experimentações “computadorizadas” e em rede, por meio da chamada 

5. Trata-se de um relatório encomendado pelo governo francês em 1976, sobre como 
a utilização do computador estava transformando as estruturas sociais já naquela 
época. O título do livro em inglês contou com termos mais significativos: The 
computerization of Society, “a computadorização da sociedade”, em português. 
(Hanke, 2012)

6. Dessa vez, o relatório foi encomendado pelo governo canadense e sairia publicado 
em 1979. (Hanke, 2012)
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mail art (arte postal),7 já vinham acontecendo no correr da década de 
1970, especialmente em Nova York, em uma combinação de interfaces 
eletroeletrônicas e dispositivos de comunicação. Foram, todavia, apenas 
da década seguinte as primeiras notícias oficiais da utilização de redes 
de computadores na prática artística. Em 1980, Robert Adrian, artista 
canadense, propôs um evento chamado ARTBOX — uma espécie de 
rede artística interligada por correio eletrônico — que, mais adiante 
transformada em ARTEX (Artists’ Electronic Exchange System), seria a 
base de ulteriores projetos de comunicação telemática e experimentação 
de arte em rede (Prado, 2003).8 

Se eventos artísticos como esse, realizados antes da internet, eram 
apenas pontualmente estruturados em torno de redes efêmeras, aca-
bando por se desintegrar ao final da experimentação, quando a internet 
passa a ser difundida na década de 1990, as potencialidades criativas 
e as possibilidades de acesso, veiculação e participação do público 
se multiplicam, a perderem-se de vista. Mesmo a participação dos/as 
artistas permanecendo esporádica ou efêmera, os espaços de criação e 
interação puderam firmar-se como permanentes; além de disponíveis 

7. “Na medida em que valoriza a comunicação, a arte postal é o primeiro movimento 
da história da arte a ser verdadeiramente transnacional. Esta é a razão de não 
podermos falar de redes artísticas sem nos referirmos à mail art. Ao reunir 
artistas de todas as nacionalidades e inclinações ideológicas ‘partilhando’ um 
objetivo comum, tratava-se de experimentar novas possibilidades e intercambiar 
“trabalhos” numa rede livre e paralela ao mercado ‘oficial’ da arte. A mail art é 
certamente uma das primeiras manifestações artísticas a tratar com a comunicação 
em rede, em grande escala. Ela encontra suas origens em movimentos como 
Neo-Dadá, Fluxus, Novo Realismo e o grupo japonês Gutai, formado no fim 
dos anos 50, antecipando grandes mudanças que viriam a ocorrer no mundo das 
artes ocidentais, como o happening e a action painting. O ano de 1963, data de 
fundação da New York Correspondence School of Art pelo artista Ray Johnson, 
pode ser considerado a ‘data de nascimento’ da arte postal” (Prado, 2003, p. 40).

8. Estas informações também estão disponíveis, juntamente com o projeto ARTEX, 
no website de Robert Adrian. (Adrian, 1980)
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a todo momento e em tempo real, os sites já eram localizados por seus 
“endereços” específicos e, ainda, por ferramentas de busca, um avan-
ço sem precedentes quando pensamos naqueles primeiros “encontros 
artísticos” em rede mediados por cartas, telefone, fax ou outros meios 
de comunicação “mais lentos”, menos imediatos e bem mais restritos.

A internet possibilitou, neste sentido, aprofundamento e desdobra-
mentos a uma experiência apenas projetada na década de 1960: da rela-
ção ainda incipiente das pessoas com os computadores à comunicação 
informatizada e à possibilidade de criação de novas formas de ver o 
mundo e se fazer visível dentro dele, mediadas por redes telemáticas. 
No fim das contas, é todo um imaginário social e artístico que está em 
jogo e em constante transformação Prado (2003). 

Dentre os/as primeiros/as intelectuais que refletiram filosoficamente 
sobre essas mudanças, demonstrando, que “não se trata[va] de um lugar 
distante em algum futuro inimaginável”, está Vilém Flusser. Checo, 
naturalizado brasileiro, Flusser não chegou a acompanhar o “boom da 
internet” de meados dos anos 1990 em diante; morreu pouco antes, 
em 1991, sem ter experimentado, ele mesmo, a substancial mudança 
de paradigmas instaurada em uma sociedade articulada por redes, que 
ele apenas previa e sobre a qual já havia discorrido em muitas de suas 
obras. Não se ignora, evidentemente, que

Foi apenas entre 1996-97 que surgiu a interface gráfica de usuário, a 
WWW, facilitando sobremaneira a navegação do usuário na internet, 
o uso do e-mail e a troca de documentos. Disso resultou a primeira 
fase da internet, chamada de Web 1.0, que possibilitou o surgimento 
dos browsers, portais, sites, homepages, linguagem HTML, fóruns, 
chats, álbuns de fotos, os primeiros sistemas de busca, o início do 
e-commerce e os sistemas de criptografia. (Santaella, 2015, p. 12)
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Mesmo uma década antes, em 1985, quando pouco desse cenário 
de conectividades ainda se esboçava, Flusser trazia a público um de 
seus principais livros: O universo das imagens técnicas: elogio da 
superficialidade. Nele, o que está em debate é a emergência de uma 
nova linguagem para as mídias — a linguagem digital. Quando fala em 
novas mídias e em “era digital”, ele se refere a uma nova fase em que 
“sons, imagens, animações, textos, vídeos e formas gráficas [estavam 
sendo convertidos em] formatos multimídia legíveis ao computador” 
(Santaella, 2015, p. 12). Visionário, Vilém Flusser (2012) propõe o de-
bate sobre o que chama “tecnoimagens” e “um novo estar-no-mundo”, 
mediado por uma “sociedade telemática”, que é definida por ele como 
aquela em que a cultura se baseia na comunicação digital, em rede, e 
se caracteriza por códigos. 

O ponto de partida para o pensamento flusseriano, que se desdobrará 
em outros de seus livros, é a evidência de que os códigos digitais estão 
simultaneamente em todos os lugares, “sintetizando” imagens que já 
não têm muito a desvendar senão o seu caráter granular, visto terem sido 
computadas por elétrons e poderem ser decompostas em pixels (Flusser, 
2010). Daí o “elogio à superficialidade” com que Flusser subintitula O 
universo de imagens técnicas, uma superficialidade, afinal, que 

[...] traz implícita a lógica do imaterial, a lógica do capital como 
instrumento de submissão coletiva na imagem de um futuro a ser 
atingido pelo progresso tecnológico. Flusser chamava de “progra-
mas” que nos tornavam funcionários, ou funcionais, melhor dizendo, 
para manter a coerência com a ideia do funcionalismo dos meios de 
comunicação. Resulta, por isso, não ser estranho que os discursos 
na defesa do determinismo técnico caminhem lado a lado com a 
imaterialidade do mundo, e a expliquem por meio da ubiquidade 
dos veículos de comunicação nos dias atuais. (Pelegrini, 2010, p. 83)
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Disso resulta um mundo de imagens técnicas, não mais feitas de 
planos e superfícies, senão de pontos, grânulos, pixels. Um mundo 
codificado, de imagens zero-dimensionais (ou nulo-dimensionais) que 
se formam na tela do computador (e hoje, também, dos dispositivos 
móveis) para, dali a pouco, desfazerem-se e formarem outras. Flusser 
está a falar do digital, em que as telas conduzem a tantos lugares possí-
veis que são impalpáveis, imateriais. Um mundo, enfim, programável, 
que é na verdade um não lugar, como explica Milton Pelegrini (2010). 

No campo da poesia, as imagens técnicas analisadas por Flusser 
— aqui consideradas como representações culturais que são — vêm 
despontando, nas últimas duas décadas pelo menos, como alterna-
tiva ou outra forma potencial de experimentação artística. Em uma 
combinação de discursividade, sonoridade e visualidade, o universo 
multi/transmidiático alcança a prática poética e a reconfigura. Fala-se 
em poesia digital (digital poetry), poesia eletrônica (e-poetry), media 
poetry, new media poetry, software art/poetry art, poesia-animação 
(animated poetry), poesia-código (code poetry), dentre outras ainda 
várias nomenclaturas (Strehovec, 2010).

É, de fato, extensa, variada e ainda controversa a gama de termino-
logias que podem ser usadas para nos referirmos às mídias digitais neste 
mundo “programável” previsto e debatido por Flusser, com seus fluxos 
contínuos de informações e representações que são hoje disponibilizadas 
na internet. Não se trata mais do que ficou consagrado como computer 
art, arte feita para ser executada em um computador. Trafegando pelo 
ciberespaço, a computer art passa a ser essencialmente interativa (e/ou 
imersiva) e, sobretudo por isso, podemos a ela nos referir como web 
art — feita para a rede internet. 
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O trabalho que será então enfocado a partir do próximo item, V: 
Vniverse, projetado em 2002 como livro impresso, foi também dese-
nhado para ser executado na web. Como plataforma desenvolvida em 
Shockwave, V: Vniverse teve que ser recriado na década seguinte, como 
aplicativo para iPad, utilizando-se outra tecnologia, dada a descontinu-
ação, pela Adobe, do poderoso plugin — Shockwave — lançado para 
que fosse possível reproduzir conteúdos multimídia e interativos. 

2 O Projeto V: Vniverse, de Stephanie Strickland e Cynthia 
Lawson

Criado pela poeta Stephanie Strickland e desenvolvido pela web 
designer Cynthia Lawson,  o projeto V surgiu em 2002 como livro 
(impresso), publicado pela Penguin Books com o título V: WaveSon.
nets/Losing L’una, e também como aplicativo web (para ser executado 
diretamente na internet), recebendo o nome de V: Vniverse. Em 2014, 
foi publicado V: WaveTercets/Losing L’una, 2ª edição do livro pela 
SpringGun Press, e relançado Vniverse como aplicativo para iPad, em 
parceria com o artista visual Ian Hatcher.

O livro — composto de sonetos na edição de 2002 e tercetos, na de 
2014 — desdobra-se, na verdade, em dois e foi projetado para ser lido 
de forma invertida: o primeiro começa com WaveSon.nets (reintitulado 
WaveTercets na reedição de 2014) e o segundo, com Losing L’una. Os 
poemas de ambos se encontram exatamente no centro do livro, formando, 
com perfeição, um V quando aberto o volume. Em ambas as edições, 
aliás, esta concepção espelhada se projeta desde a capa (Figuras 1 e 
2), prosseguindo exatamente assim no interior do livro, obedecendo os 
poemas, verbal e visualmente, a uma ordem fixa e numérica, destacan-
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do a materialidade alternativa da obra e a conexão deliberada entre os 
versos e o design sob o qual foram projetados.

Figura 1. Capa do livro V: WaveSon.nets/Losing L’una (2002), de Stephanie Strickland 
(s.d.a)

Figura 2. Capa do livro V: WaveTercets/Losing L’una (2014), de Stephanie Strickland 
(s.d.b)
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É assim que V: WaveSon.nets/Losing L’una (bem como sua reedição 
de 2014) é um “livro invertido com dois inícios” e de características 
particularmente incomuns:

[...] ambas as metades são impressas em direção oposta, de modo 
que, em vez de lermos do-começo-ao-fim, lemos duas vezes da-
-frente-para-o-meio; e, ainda, vamos além dessa leitura, já que o 
V do livro é um “link” para o site http://vniverse.com. Questões e 
operações atípicas se colocam ao/à leitor/a: decidir como adentrar 
o livro, como estabelecer relações entre as partes do livro e o site, 
desconsiderando estas relações e mantendo-as ativas ao mesmo 
tempo. O esforço de Strickland resulta, pois, em uma hibridização 
consciente e exitosa entre “forma” e “plataforma”. (Funkhouser, 
2003, on-line — em tradução livre)   

O conjunto de poemas que integram V: WaveSon.nets pode ser lido 
como uma narrativa que parece continuar até o final da seção, a perder de 
vista. Os sonetos convidam a uma “leitura V” —vertical, como lembra 
Kangaskoski (2018). Também por este motivo, extrapolam a condição 
canônica de sua forma, constituindo-se, na verdade, em um jogo de 
palavras interessantíssimo, em que cada uma delas parece “desenhada” 
para trazer à cena toda a sua potencialidade poético-visual, visto en-
trecruzarem-se nitidamente nos versos sua discursividade, sonoridade 
e visualidade, conforme se observa já no soneto de abertura (que, na 
segunda edição da obra, converte-se em cinco tercetos):

WaveSon.net 1

If you understand virginity,
you understand abstraction, you understand V–
V which is flight, and you understand VVV,
i.e., ric-rac, the earliest recorded
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symbolic motif, Cassiopeian breasts pouring forth
a Milky Way, a.k.a. zigzag,
world-over water, meander, serpentine
cupmark U adjoining its inverse, upsidedown

U (please imagine), yourself
optimizing, as you do not lift but leave
your point (become pointed) pressed hard
to bone to pull that bone

writhing on your point, twist it one way,
then the other–a rhythm method making
your water mark. (Strickland, 2002)

Trata-se de um convite para o entendimento do universo que so-
brepuja a linearidade com que normalmente o abordamos. Há, em 
lugar disso, diferentes e múltiplas formas de organizá-lo que incluem 
a matemática e a física, abrangendo curvas fractais, partículas quân-
ticas, poeira cósmica; mitos gregos; as numerologias e cosmologias; 
as crenças, simbologias e folclores; a tecnologia da informação, com 
suas estruturas de dados e códigos); e, logicamente, a arte e a literatura 
(Kangaskoski, 2018, p. 91). 

Esta perspectiva se reflete também em V: Losing L’una. O próprio 
título contendo o verbo “perder” (perdendo) sugere, incialmente, al-
guma — necessária ou inevitável — desorientação cosmológica; não 
coincidentemente, cada estrofe é numerada para indicar uma frequência 
ou ordem linear, que será quebrada a cada nova sequência de versos. 
Como evidencia Funkhouser (2003), Strickland aplica, assim, aos seus 
versos uma forma de energia periódica com o sistema numérico que cria, 
“uma misteriosa indicação de movimento e quebra, ou separação”. Esta 
estrutura será potencializada tanto no aplicativo web, lançado junto com 
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a primeira edição do livro, em 2002, quanto no aplicativo para iPad, 
que veio a público, mais recentemente, em 2014, com segunda edição 
da obra impressa. É o que veremos a seguir.  

2.1 O Aplicativo Web V: Vniverse

Os poemas do livro de Stephanie Strickland foram transportados 
para a web como plataforma crossmídia desenvolvida com a tecnologia 
Shockwave, inicialmente criada pela empresa Macromedia (em 1995) 
e depois adquirido pela Adobe Systems (em 2005). 

Quando foi lançada, esta tecnologia representou uma inovação mais 
que esperada; afinal de contas, com o Shockwave passava a ser possível, 
dentre outras coisas, o desenvolvimento de animações interativas para a 
internet, bem como a visualização/execução dos conteúdos multimídia 
através do Shockwave player, que se instalava diretamente no browser 
de preferência dos/as usuários/as.

O original Vniverse desenvolvido com Shockwave tinha o intuito 
de criar uma interface de gestos em analogia com a descoberta de 
estrelas, aos moldes de uma “caça” de animais: escolha “caçar” 
estrelas, seja capaz de distingui-las em seus signos que desapare-
cem e reaparecem no universo, retrace suas trajetórias e então se 
envolva com isso de maneira persistente e firme. Consiga fazê-las se 
esvaírem no céu, volte e as reassocie umas às outras, produza seus 
próprios sentidos para justificar a interferência ou desaparecimento 
que tiver provocado neste exercício poético. (Strickland & Hatcher, 
2017, p. 367)

A tela que se abre quando se acessa a versão digital de V (Figura 3) 
só é ativada e se modifica quando movimentamos o cursor do mouse e o 
passamos sobre os pontos do universo que representam as constelações 
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de estrelas. Então, o desenho de uma constelação é formado, por linhas 
ligadas por variados pontos (estrelas), e aparecem gradativamente na tela, 
para aquela estrela específica, os versos correspondentes (Figuras 4 e 5). 

Figura 3. Tela de abertura de V: Vniverse (2002), plataforma web de Stephanie 
Strickland e Cynthia Lawson. (http://www.stephaniestrickland.com)

Figura 4. Uma das interações possíveis com o V: Vniverse (2002) de Stephanie 
Strickland e Cynthia Lawson. (http://www.stephaniestrickland.com)
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Figura 5. Outra interação possível com o V: Vniverse (2002) de Stephanie Strickland 
e Cynthia Lawson. (http://www.stephaniestrickland.com)

Finalmente, clicando na estrela específica a partir da qual se leem 
os respectivos versos, surgem poema na íntegra e a referência exata de 
sua localização no livro impresso (Figura 6). 

Figura 6. Uma das interações possíveis com o V: Vniverse (2002) de Stephanie 
Strickland e Cynthia Lawson. Detalhe para a reprodução do poema, na íntegra, 
exatamente como consta no livro. (http://www.stephaniestrickland.com)
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Ao acessarmos o endereço eletrônico de Vniverse, encontramos a 
escuridão de um espaço que só passa a ser iluminado quando descobri-
mos/ativamos suas estrelas. Isso equivale, segundo a própria autora dos 
versos, à forma como o poeta Paul Valéry leu o inovador “Un coup de 
dés”, de Mallarmé, ou seja, descobrindo, ele mesmo, como participante, 
o poder de um céu estrelado.

Como se observa, Vniverse constitui um dos demarcadores das 
novas formas poéticas do começo do século XXI. Desenvolvido como 
projeto para ser especialmente interativo, requer a participação de um/a 
usuário/a, sem o/a qual sequer é ativado. As leituras possíveis deste 
universo com suas não lineares e múltiplas potencialidades interativas 
reproduzem-se no limiar de uma arte que não cessa de se desenvolver e 
se aprimorar. Feita para a internet, esta web art representa hoje, afinal, 
o ápice das possibilidades de interação e imersão, em que a presença do 
púbico não reside mais na observação/contemplação apenas do objeto 
artístico, mas em sua “atividade” diante da tela que funciona como meio 
de acessá-lo. O que com isso se adquire também, no caso da poesia, é, 
dentre outras coisas, a passagem por entre os versos, que não existem 
mais em sua antiga textualidade, mas imiscuídos nas variadas possibi-
lidades visuais interativas, aprimoradíssimas.

2.2 Entre a Obsolescência e os Desafios para Preservação da Web Arte 

Fundamentalmente produzida e mediada pelo computador, a web 
art se torna cada vez mais fluida e presente com o desenvolvimento de 
novas tecnologias e a expansão dos circuitos de difusão, interação e 
imersão disponíveis para a e na internet. 
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Inserida neste universo telemático das redes, a poesia eletrônica 
(e-poetry) envolve projetos experimentais de toda sorte, entre o hibri-
dismo de práticas e técnicas e sua articulação em espaços culturais, 
literários e artísticos variados. Projetos como V: Vniverse, também 
conhecidos como software art (ou software poetry), são concebidos e 
desenvolvidos a partir de ferramentas que comportam recursos multi-
mídia e viabilizam sua operação/execução on-line; são universos que 
surgem diante dos olhos dos/as leitores/as-usuários/as e, talvez por 
este motivo, tendem a ser vistos em seu deslimite (técnico), inúmeras 
e plurais que são as possibilidades de participar e ativar os conteúdos 
animados extremamente interativos, a um clique ou toque de tela.

Por outro lado, as tecnologias vertiginosamente se instauram e se 
renovam, ao passo que, em velocidade semelhante, também se esvaem 
no universo diverso de aplicativos, plugins e outras ferramentas criadas 
para a visualização das criações artísticas/poéticas on-line — como 
aconteceu com o V: Vniverse de 2002, que teve que ser recriado como 
aplicativo para iPad para sobreviver ao próprio avanço tecnológico que 
enfeixou sua criação inicial, em Shockwave (em vias de ser, neste ano 
de 2019, totalmente descontinuado pela Adobe).

Inúmeros trabalhos, no sentido da preservação das artes digitais 
feitas para a web vêm sendo desenvolvidos, e o questionamento mais 
lancinante dos/as pesquisadores/as até então é: como manter acessíveis/
visualizáveis estes conteúdos? Como conservar as criações artísticas que 
foram feitas com tecnologias já ultrapassadas/não mais executáveis? 
E, finalmente, como garantir que as próximas criações perpetuem no 
universo artístico ainda que as tecnologias com que tenham sido de-
senvolvidas sejam, no futuro, substituídas por outras, mais de ponta?
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O primeiro desafio que devemos ter em conta são a crescente com-
plexidade e heterogeneidade dos formatos de arquivos digitais utilizados 
nas criações artísticas e as rápidas transformações tecnológicas que têm 
impactado, sobremaneira, a longevidade dessas representações culturais. 
Trata-se de uma questão de memória artística: ainda que as instituições 
continuem a manter suas coleções de materiais “digitalizáveis”, bem 
como aquelas de documentos eletrônicos tradicionalmente passíveis de 
digitalização, há uma gama enorme de arte digital recém-produzida [a 
partir de tecnologias cada vez mais inovadoras] que impõe soluções para 
um problema iminente de preservação. A arte eletrônica, por exemplo, 
considerando-se sua peculiaridade de ser feita para a internet, impõe 
muitas complexidades para que seja preservada, dada a heterogeneidade 
das mídias empregadas e o fato de serem interativas, virtuais e muitas 
vezes temporárias (Becker, Kolar, ,Küng, & Rauber, 2007).

Preservar essas complexidades inerentes à arte interativa, como 
lembrou Alain Depocas (2001), é ainda muito tarefa difícil, particular-
mente por conta da efemeridade e volatidade dos formatos utilizados. 
Não se podem simplesmente fazer adaptações para mantê-la acessível; 
é preciso ainda levar em conta a forma adequada de conservação, devi-
do à autenticidade da obra, que também precisa ser preservada.  Outro 
grande desafio é o fato de:

As obras eletrônicas (como as que contém imagens em movimento, 
multimídia, ou foram desenvolvidas com ferramentas interativas ou 
mesmo a chamada arte gerada por computador) possuem caracte-
rísticas bem diferentes quando comparadas com os artefatos físicos 
(como as pinturas a óleo, esculturas e manuscritos). Dessa forma, da 
perspectiva da preservação, as obras eletrônicas têm características 
muito mais próximas da arte performática, da arte conceitual, das 
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instalações e outras formas experimentais de arte. São, neste sentido, 
difíceis de “capturar”, e em muitos casos, inclusive, não resta claro 
“que elementos” delas é preciso capturar. (Besser, 2016, p. 263)
 
Considere-se que se, uma década atrás, usando vetores gráficos e uma 

combinação impressionante de animação e linguagem de programação, 
com seus recursos altamente interativos (pensemos no ActionScript e na 
revolução que provocou, no universo das criações multimídia há pou-
quíssimo tempo), a tecnologia Flash despontava como plugin indexado 
diretamente nos navegadores de uma gigante como a Google, por exem-
plo, usada sobretudo para criar a maioria das imagens em movimento, 
das narrativas e poemas eletrônicos para a web, das animações, games 
e anúncios/propagandas, hoje em dia está a um passo da descontinuação. 

Com o surgimento do HTML5, conhecido pela utilização de tags9 
nos códigos e sua possibilidade de combinação com outras linguagens 
de ponta (a exemplo do JavaScript e do CSS3), o Flash vai sendo aos 
poucos substituído pelos web designers, programadores visuais e cria-
dores de aplicativos. 

O Vniverse de Stephanie Strickland e Cynthia Lawson, por exemplo, 
originalmente feito em Shockwave, já uma década depois precisou ser 
reconfigurado para não restar obsoleto e “invisualizável”, inexecutável. 
Toda a web art, aliás, desenvolvida com a tecnologia Flash nesse ínte-

9. Em lugar dos arquivos Flash já considerados “pesados” hoje em dia, a utilização de 
tags mais objetivas e úteis para a internet, o que é possível com HTML5 — como 
o Canvas (para renderização de imagens), as tags de vídeo (para incorporação 
prática), de geolocalização (a exemplo de um), para aplicativos off-line (por 
meio do caching) e bases de dados (como o SQL) — são potencialidades bem 
mais promissoras para o desenvolvimento de websites, aplicativos e games. A 
própria Adobe substituiu recentemente o Adobe Flash pelo Adobe Animate, que 
converte o código ActionScript em HTML5.
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rim necessitará ou de adaptações ou, pelo menos, de alguma estratégia 
criativa para se manter acessível e, tanto mais, preservada. 

Como sabemos, celulares e tablets não comportam a tecnologia Flash. 
Para que o Vniverse sobrevivesse, demandava novos desenvolve-
dores e nova codificação, tornando-se parte de um grande grupo de 
trabalhos engajados em manter a vitalidade da obra. Os primeiros 
estudos para o aplicativo iPad (cuja instabilidade frustrou nossas 
esperanças de disponibilidade simultânea para Android) resultaram 
na necessidade de novos gestos e novas “traduções” para os gestos 
demandados na execução de V. Perdemos a funcionalidade hover 
que existia no Vniverse original, em Shockwave: não haveria mais 
o cursor para operar a sutileza do gesto de “passear” pelo universo 
escuro e ir iluminando o espaço com estrelas, sem clicá-las ou tocá-las 
efetivamente. Por outro lado, podemos tocá-lo com os dedos, e o céu 
parece estar em nossas mãos. (Strickland & Hatcher, 2017, p. 368) 

A isso acrescente-se que mover Vniverse de uma plataforma a ou-
tra, ou seja, do Flash para o ambiente iPad, significa interferir em seu 
sentido de direcionalidade, trajetória e espaço tátil/tocável. Qualquer 
adaptação (ou “tradução”) pode ocasionar perda de manipulação dos 
movimentos possíveis com o mouse, o que, no aplicativo não existirá 
mais de fato, tampouco a perda da potencialidade “gestual” que o 
Vniverse original trazia. 

É imprescindível, dessa forma, ter em conta um questionamento 
também central: como e por quem será feita esta transposição de lingua-
gens, com fins de preservação da criação artística? Ora, o crescimento 
vertiginoso do fluxo de representações, que passaram a circular em 
um ambiente multi/transmidiatizado e em rede, interativo e repleto de 
especificidades, é uma realidade e modificou não apenas as categorias 
de tempo e espaço, nem tão só as formas como interagimos com a arte, 
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mas sobretudo (re)formatou nossa dinâmica social, cultural e artística. 
E isso se fez e

[...] se faz, de mais a mais, por essa intermediação tecnológica: 
formas de procedimento e de esquematização que, se para alguns 
vão desencadear uma uniformização do mundo e dar lugar a uma 
perda do sensível, para outros, ao contrário, serão as ferramentas 
e os instrumentos necessários para se aproximar e despertar o seu 
“próximo”, por mais longe que ele esteja. (Prado, 2003, p. 24) 

Saber preservar as criações poéticas, como representações culturais, 
que se desenvolveram por essas fontes é um dos desafios esperados não 
apenas para as próximas décadas, mas desde já. No fim das contas, ao 
que parece, a projeção dos anos 1960, quando a integração, por redes, 
entre pessoas e o que se poderia criar com os computadores, ainda era 
uma miragem, como prenunciava aquele antigo poema de Richard 
Brautigan aqui apresentado, hoje em dia é uma dinâmica. E como toda 
dinâmica social, precisa também ser compreendida para além das técni-
cas e tecnologias, senão (também) em suas simbologias, cosmologias, 
universos...  
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Arte, TV e a Ubiquidade do Corpo e do Vídeo na 
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Regilene Sarzi1

Arte, TV – Corpo e Vídeo

Neste estudo apresentamos as relações entre arte e comunicação, 
corpo e vídeo a partir da aproximação com uma tendência atual da 
arte contemporânea que investiga as relações entre arte e memória, 
arquivo e registros de performances cujas pesquisas têm revelado que 
as videoperformances são muito mais que documentações de obras 
efêmeras. Os vídeos de performances que aconteceram em um tempo 
e espaço determinados deixaram para trás a performance em tempo 
real, que ficaram no passado, mas o vídeo é portador de atualizações da 
experiência estética da presença do corpo no aqui e agora. Isso graças 
à mediação e a relação dialógica entre corpo e vídeo presentes na arte 
do vídeo-performance, resultante da ação performática do corpo, que 
aqui estamos chamando videocorpo.

1. Pós-doutora em Artes pelo Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista 
- UNESP.

 Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia 
– PPGMiT e Professora Assistente Doutora – Universidade Estadual Paulista - 
UNESP.

 Email: regilene.sarzi@unesp.br



1431

Durante as primeiras investigações sobre o tema, observamos que 
havia um profícuo campo de estudo e conexões transdisciplinares entre 
a experiência estética (filosofia), a presença do corpo (performance) e o 
vídeo (comunicação) como dispositivo-máquina, produtor de linguagem 
e discurso, a ser revelado pelo atual estágio da produção artística audio-
visual brasileira em uma sociedade digital e pouco material a respeito.

Partimos da hipótese de que o vídeo ultrapassa sua condição de registro 
da ação performática para se tornar, na relação direta com o corpo, um 
dispositivo performático – máquina para fazer ver e sentir a ação perfor-
mática, prótese máquina. Assim, a proposta foi investigar o surgimento 
do conceito de arte de performance expandida ou o que mais interessa 
para nós, o videocorpo, resultante da sua fusão com o meio videográfico. 

Entre os objetivos desta pesquisa está o questionamento do termo 
videoperformance como registro ou documentação de ações e perfor-
mances. O estudo aponta para a ampliação ou extensão do conceito de 
videoperformance uma vez que a linguagem do corpo e a linguagem do 
vídeo em contágio se fundem e se tornam em um híbrido – transformando 
o vídeo em performance e a performance em vídeo, alterando a expe-
riência do corpo daquele que frui a performance expandida em vídeo.

O corpo durante o ato performático em frente a uma câmera de vídeo 
passa por um processo de subjetivação que contamina o vídeo e sua lin-
guagem e ao mesmo tempo é contagiado pelo dispositivo videográfico, 
pelos enquadramentos. O vídeo por sua vez se conecta tão intensamente 
com o corpo que performatiza que reage tornando-o visível de forma 
singular. Corpo e vídeo se tornam inseparáveis, se integram em um único 
dispositivo performático em que corpo e máquina se hibridizam para 
fazer ver e falar: visível e enunciável de forma autônoma e subversiva.  
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A máquina, considerada aqui como um dispositivo para fazer ver e 
falar se torna muito mais do que um meio de registro somado à resistência 
e consciência política que os pioneiros da videoarte tinham diante do 
poder totalitarista, representado pelo governo militar da época e pela 
mídia televisiva, visando questionar autoridades e tabus.

A partir desta sinergia entre o meio e o corpo partimos em defesa da 
máquina televisual e da câmera videográfica como um recurso perfor-
mático do corpo capaz de provocar experiências estéticas significativas 
e potentes e refutamos a ideia de que a televisão não pode produzir 
arte e ou experiências estéticas potentes. Segundo Jacques Rancière 
(2008) depois da TV não há mais criticidade. O homem muda de canal 
e permanece diante da imagem televisual hipnotizado pelos impulsos 
luminosos, aprisionado à magia da imagem luz. 

Pensamento parecido é alimentado por Derrick de Kerckhove (2009) 
em a Pele da Cultura, quando o mesmo trata da televisão e faz da tecno-
logia, uma metáfora da pele do corpo humano. Kerckhove relaciona o 
campo da imagem e a produção cultural mediada pelas novas tecnolo-
gias, da televisão, vídeo até o computador. Internet, rede, conexões. O 
autor trata de questões psicológicas, percepção e alterações fisiológicas 
frente à imagem eletrônica – TV e vídeo, noções de espaço e tempo, 
temporalidade, velocidade, designers de interfaces e dispositivos de 
interação entre homem e máquinas. 

Derrick de Kerckhove nomeia a experiência da arte na contempora-
neidade como “arte vulcânica” a qual age sobre o magma da tecnologia 
e da nova realidade eletrônica. A capacidade da arte de atuar e mediar à 
experiência multissensorial a partir do estímulo do maior órgão senso-
rial do corpo humano a pele pelo tátil, se dá pela visão, mas uma visão 
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total que provoca o corpo de maneira a despertar todos os sentidos ao 
mesmo tempo, em sua totalidade, ampliando a sensibilidade do corpo, 
as capacidades cognitivas e sensíveis do homem a partir de estímulos 
contínuos, simultâneos e multissensoriais. Neste contexto, o autor trata 
da cibercultura e dos cyborgs, e do papel do artista e cyberdesigners na 
interatividade homem-máquina.

Trouxemos as reflexões de Kerckhove e suas pesquisas sobre a tele-
visão para associar com a linguagem do corpo na arte da performance 
e observamos que a videoperformance estimula a capacidade sensorial 
tanto do performer quanto do público uma vez que a imagem vídeo é 
uma presença que permite a experimentação do corpo em sua totalidade, 
imagem movimento, som e temporalidade que levam à uma sinergia 
e conectividade maiores do que os registros em fotografia de perfor-
mance. Além disso, uma videoperformance é o corpo em sintonia com 
os enquadramentos e linguagem audiovisual que geram experiências 
estéticas a partir do dispositivo vídeo.

A evolução da tecnologia e as mudanças no contexto político e 
cultural interferem de modo significativo na produção videográfica 
contemporânea. Pensar o dispositivo como um aparelho para fazer ver 
e falar conforme Michael Foucault, citado por Gilles Deleuze (1996), 
representa acionar a discussão sobre as relações entre obra, artista e 
público. Quem vê, o como vê e o que é visto fazem parte de um mes-
mo sistema autopoiético (Capra, 2011), tal como em uma ecologia da 
criação na qual cada elemento se define necessariamente na relação 
com o outro (Sarzi-Ribeiro, 2014).

Gilles Deleuze comenta algumas características dos dispositivos 
também destacadas por Foucault, como as curvas de visibilidade e as 
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curvas de enunciação elementos presentes nos dispositivos que levam 
ao fazer ver e fazer falar, tornar visível, discursivizar.

A visibilidade é feita de linhas de luz que formam figuras variáveis. 
[...] cada dispositivo tem seu regime de luz [...] distribuindo o visível 
e o invisível [...] os enunciados por sua vez, remetem para linhas de 
enunciação sobre as quais se distribuem as posições diferenciais dos 
seus elementos. [...] não são sujeitos nem objetos, mas regimes que 
é necessário definir pelo visível e pelo enunciável, com suas deriva-
ções [...] em cada dispositivo, linhas atravessam limiares em função 
dos quais são estéticas, científicas, políticas, etc. (Deleuze, 1996). 

Quando observamos o vídeo e como ele é utilizado pela arte per-
formática como dispositivo performático estamos diante de inúmeras 
derivações que o vídeo sofre com relação ao seu papel como instru-
mento de registro do real, como experiência espaço-temporal. O vídeo 
como um dispositivo é composto por inúmeras possibilidades técnicas, 
estéticas e poéticas subordinados a variações de direções e resultados 
estéticos híbridos que envolvem um saber, um poder e a subjetividade 
de quem opera e frui.

Ocorre que para o historiador da arte alemão Hans Belting meio, 
imagem e corpo são instâncias inseparáveis e interdependentes que 
se entrelaçam e confundem-se no ato de sua manifestação e isso vale 
também para as performances-vídeo que nos interessam. Para ele cabe 
pensar a imagem no cruzamento entre o meio (vídeo + performance) que 
a produz e o corpo (fruidor) que a consome. Belting afirma que a mídia: 

[...] é para ser entendida não em seu sentido usual, mas no senti-
do de agente pelo qual imagens são transmitidas, enquanto corpo 
significa tanto o corpo que performatiza quanto o que percebe, do 
qual as imagens dependem na mesma medida em que dependem de 
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suas respectivas mídias. Eu não falo de mídia como tal, obviamente, 
nem falo do corpo como tal. Ambos modificam-se continuamente 
(o que nos permite falar de uma história das tecnologias visuais do 
mesmo modo que também estamos familiarizados a uma história da 
percepção), mas em sua presença sempre mutante eles têm mantido 
seu lugar na circulação de imagens (Belting 2006, p. 33).

Na criação contemporânea, o vídeo torna-se linguagem plástica 
audiovisual a partir da qual som e imagem compõem novos discursos 
do corpo. Para Arlindo Machado (2007), a imagem eletrônica traz um 
vasto campo de experimentações estéticas e inúmeros recursos pós-pro-
dução, de edição e montagem como cortes, sobreposições, distorções, 
anamorfoses, mosaicos, colagens, colorizações, compressão ou expansão 
da imagem (squeezoom). Dessa maneira, o objetivo desta pesquisa foi 
investigar em que medida corpo e vídeo interagem para produzir uma 
linguagem ubíqua, sempre presente e em constante atualização todas as 
vezes que o videoperformance, realizada diante das câmeras, é exibido. 

A essência formativa da arte da performance e o conceito de 
videoperformance é o  tempo e espaço simultâneos cuja ação do corpo 
e a exibição da ação acontecem em tempo real como sendo aspectos 
estruturais de tais linguagens artísticas, sobretudo nas obras de artistas 
pioneiros dos anos de 1970. O conceito de videoperformance utilizado 
por Sharp (2013) é aquele em que o vídeo é considerado uma docu-
mentação quando se tem a performance acontecendo em tempo real. 

Willoughby Sharp afirma que “[...] o fator determinante é o seguinte: 
será que a peça existiria como obra para o artista sem o elemento do 
vídeo? Se for assim, então não é uma videoperformance [...]” (Sharp, 
2013, p. 18). Esta questão levantada por um dos grandes pesquisadores 
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da videoperformance encontra-se no material originalmente publicado 
em 1975, publicado no livro Video Art: an Anthololy, cedido por Pamela 
Seymour Smith Sharp para publicação em 2013 na Revista Performatus, 
no Brasil.

Em seu texto Sharp usa como exemplo, a obra Claim (1971) de 
Vito Acconci na qual o artista/performer está sentado em uma cadeira 
no porão de uma galeria, separado do público por uma porta de metal. 
A performance durou 3 horas e o que possibilitou ao público a fruição 
da obra foi a câmera de vídeo, que registrou a performance de Acconci 
em tempo real, enquanto ela acontecia no porão da galeria e a exibiu 
em um monitor de TV na sala acima, para o público. 

A documentation of one of Acconci’s most notorious performances, 
Claim Excerpts is a highly confrontational work, an exercise in self-in-
duced, heightened behavioral states, and an aggressive psychological 
exploration of the artist/viewer relationship. During the three-hour 
performance, Acconci sat in the basement of 93 Grand Street in New 
York, blindfolded, armed with metal pipes and a crowbar. His image 
was seen on a video monitor in the upstairs gallery space. Staking 
claim to his territory, he tries to hypnotize himself through language 
into an obsessive state of possessiveness: “The talk should drive me 
into a state where everything is possible.” He becomes increasingly 
tense and violent, threatening to kill anyone who tries to enter his 
space. Acconci has written, “If during the first hour, I had hit someone, 
I would have stopped, shocked, horrified; if, during the third hour, 
I had hit someone, I would have used that as a marker, a proof of 
success... a signal to keep hitting (Eletronic Arts Intermix, 2015, s.d.). 

A questão nessa obra é que segundo Sharp (2013) o registro se 
configura em uma videoperformance, pois a obra está acontecendo em 
tempo real, possui espaço e tempo definidos, entretanto, depende da 
mediação do vídeo para ser fruída. Esse conceito foi cunhado na década 
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de 1970, quando o vídeo originalmente era a exibição em tempo real 
da performance, arte efêmera.

No entanto, após o avanço das tecnologias que permitiram a documen-
tação, o arquivo e o registro de performances e sua posteriori exibição, 
não mais em tempo real, mas no aqui e agora da exibição do vídeo surgem 
questões que expandem o conceito de videoperformance. Atualmente 
pesquisadores têm apontado para aspectos estéticos e plásticos dos re-
gistros em video das performances que demonstram que há um diálogo 
sim entre a linguagem do video e a linguagem da performance no ato da 
documentação, que torna o registro uma obra de arte autônoma, um hibrido.

Segundo Phillippe Dubois (2004), a especificidade da maquinaria 
televisual é a transmissão à distância, ao vivo e multiplicada, reproduzida 
e amplificada pelos aparelhos receptores na forma de imagem em tempo 
real que pode estar em lugares diferentes. Dubois classifica a máquina 
televisual de Máquina ordem quatro (04). Trata-se da primeira versão 
da imagem móvel de fato. Imagem onipresente, simultânea, sempre no 
presente, atual, apresentada. A regra é à distância e a multiplicação da 
imagem. A partir do vídeo, conceitos como interatividade e conectivi-
dade são expandidos e o conceito de presença e efemeridade da arte da 
performance começam a ser colocados em cheque, pois o corpo entra 
em interação com a câmera e a imagem vídeo permite reviver uma 
experiência performática aqui e agora.

Com o vídeo, a imagem viaja, circula e se propaga no presente, e 
mesmo sendo um registro do passado, simula uma copresença e gera 
um efeito de verdade. O real é mediatizado, e temos a imagem-mídia. 
Neste contexto, a imagem do vídeo permite um grau de conectividade 
entre passado e presente cujo corpo é o veiculo de interatividade.
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Para Dubois, estamos longe da imagem fotográfica, pequeno objeto 
imobilizado e nos damos conta da primeira versão da imagem móvel, 
onipresente e atual. A imagem video promove paulatinamente um 
efeito verdade que registra e transmite, além de permitir a manipula-
ção discursiva da imagem. Ocorre o desaparecimento do sujeito e do 
objeto, apenas o real (simulação) persiste, pois é um real mediatizado, 
imagem-mídia. Com o circuito eletrônico da imagem de vídeo, não só 
vemos a imagem do mundo em movimento tal como ele se move em 
sua própria duração, como também a vemos ao vivo, em tempo real. A 
mimese em tempo real, ou o tempo eletrônico da imagem é sincronizado 
com o tempo do real, o tempo eletrônico da imagem é o tempo real. 
Dubois lembra ainda que o realismo da simultaneidade vem se somar 
ao do movimento para formar uma imagem que nos aprece cada vez 
mais próxima e decalcada no real. 

Disso decorrem nossas experiências com os circuitos fechados da 
imagem e da tela e na arte surgem as videoinstalações de artistas que 
repercutem as câmeras de vigilância nas ruas das cidades, nos espaços 
públicos, nas lojas e nas casas das pessoas. Nestes circuitos fechados, o 
tempo é contínuo e a duração é infinita. A imagem adere temporalmente 
o real revelando-nos uma eternidade visual, e o tempo encarna o vazio 
que existe nele mesmo soberanamente. O tempo experimentado é o 
tempo durativo, tempo real, tempo contínuo, a imagem-movimento do 
cinema e da televisão/video parece levar o mimetismo e a reprodução 
do mundo ao extremo (Dubois, 2004, p. 53).

Sobre o tempo cabe destacar o pensamento da filósofa francesa Anne 
Cauquelin no livro Frequentar os Incorporais (2008). Para Cauquelin, 
o mundo não é feito só de corpos, os corporais, matéria concreta que 
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podemos ver, mas todas as coisas do mundo e a realidade que nos 
cerca é vivida e experienciada pelos incorporais, forças que não vemos, 
mas sentimos e elas compõem a nossa realidade. os incorporais foram 
descritos pela filosofia dos estoicos que acreditavam que o homem devia 
se reintegrar a natureza para conseguir a vida plena. Os incorporais 
são quatro: o vazio, o lugar, o tempo e o exprimível. Aquilo que não 
podemos ver é o entre as coisas, o vazio. A extensão do tempo e do 
lugar, e o exprimível que requer uma forma e ou materialidade para se 
tornar visível, para se presentificar. 

O tempo também é um incorporal e só assume corpo – isto é, só se 
torna tempo realmente – quando uma ação se dá nele. [...] o que existe 
é apenas o presente, o momento – ou o instante, como se queira, 
que dá um corpo ao atemporal e o faz vir a ser tempo. [...] algumas 
características desse tempo atemporal: a repetição, a indiferenciação 
entre antes e depois, a remissão ou dilação que são constitutivos 
dessa mesma temporalidade [...] (Cauquelin, 2008, pp. 94-95). 

O vazio é a base, a origem de todas as coisas. O lugar é a experiência 
de algo que nos situa, localiza, o tempo nos dá a dimensão da existência, a 
passagem do tempo nos dá a percepção do espaço e das coisas concretas, 
visíveis e invisíveis. E o exprimível, dá forma a tudo aquilo que sentimos 
e vivemos e que pode vir a se tornar realidade, expressão do vivido. 
Nossa experiência da realidade é pautada pela nossa percepção do espaço-
tempo e a arte contemporânea explora estas categorias da representação 
para mediar nossas experiências por meio de obras que promovem essas 
experiências, acentuam nossa capacidade de experimentar o mundo, nos 
introduzem dentro da obra, nos lançam para o interior das obras, para 
que na interação com as mensagens simbólicas possamos vivenciar as 
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categorias do espaço-tempo como sendo parte do nosso corpo, parte da 
nossa personalidade, experiência vivida.

Ubiquidade do Corpo e do Vídeo na Experiência Estética 
Contemporânea

Para o linguista e crítico literário suíço Paul Zumthor no discurso 
poético o corpo é o ponto de origem, o ponto de partida, e ao mesmo 
tempo o final, o referente, a outra ponta do discurso. “O corpo dá a 
medida e as dimensões do mundo [...] É pelo corpo que o sentido é aí 
percebido. O mundo é da ordem do sensível: do visível, do audível, do 
tangível” (Zumthor, 2007, pp.77-78). 

No final dos anos 1960 e começo dos 1970, interessado na 
fenomenologia de Merleau-Ponty, o artista norte-americano Vito Acconci 
se apropria do próprio corpo como meio para empreender diferentes 
processos de produção de subjetividade e passa a se referir à presença 
do corpo no espaço. A qualidade fantasmática do corpo, um corpo está 
aqui, mas enquanto está aqui, também está lá, deixando suas marcas: 
uma presença na ausência (Mattos, 2009).

Vito Acconci é considerado um artista conceitual de performances, 
relacionado à body-art. Egresso da poesia e formado em literatura, seus 
vídeos são compostos de situações psicológicas que causam estranhamento 
e repulsa provocados por rituais, muitas vezes violentos e extremos que 
visam atingir a subjetividade do outro por meio de posicionamentos 
políticos acerca da liberdade e dos controles psicológicos, econômicos 
e culturais.

Os vídeos de Acconci são psicodramáticos e produzidos de maneira 
grosseira com poucos recursos a partir do registro direto da ação 
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performática, embora o posicionamento da câmera, os closes e os 
enquadramentos, estruturas essenciais da linguagem do vídeo, sejam 
explorados com maestria. O artista se apropria do dispositivo videográfico 
(aparelho que enquadra, corta, aproxima, distancia, amplia, desfigura e 
distorce) para experimentações e operações poéticas que visam dialogar 
com o espectador tendo como mediador o seu próprio corpo, traduzido 
em instrumento público e privado, sujeito e objeto, ausência e presença.

No vídeo Open Book (1974), Figura 1, Acconci tem a sua boca 
registrada aberta de frente à câmera por um big close que preenche toda 
a tela, tornando visíveis os detalhes como dentes e língua. 

Figura 1. Vito Acconci. Open Book (1974). 10 minutos, colorido. Electronic Arts 
Intermix: Vito Acconci.

O artista fala ao mesmo tempo em que procura manter a boca aberta, 
mas isso se torna um desafio na medida em que ele mesmo afirma que não 
irá fechar a boca enquanto permanecer diante do público. O único som 
que se ouve no vídeo, a voz do artista é incompreensível e prejudicada 



1442

por uma dicção falha, trémula, que afirma: “[...] eu não estou fechado, 
estou aberto, venha, [...] você pode fazer qualquer coisa comigo, [...] 
não vou fechar você aí fora [...]” (Eletronic Arts Intermix, 2015). 

O vídeo tem a duração de 10 minutos, durante os quais o artista implica 
o público na ação e o torna um voyeur cativo, muito próximo, íntimo, 
tanto pela imagem da boca entreaberta que sustenta o acesso ao corpo 
do artista, quanto pelas palavras (som) que reforçam discursivamente a 
ação. Nas videoperformances de Acconci o corpo é o lugar das pesquisas 
físicas e psicológicas do artista sobre si mesmo e sobre o outro, uma 
questão de identidade. Os registros em vídeo transferem a narrativa do 
eu privado para a esfera pública. O corpo passa de um espaço pessoal 
psicológico para um espaço cultural, histórico e social.   

No campo das relações entre som, imagem e temporalidade diferentes 
teorias discutem o fenômeno da mobilidade, simultaneidade e compressão 
do tempo. O fato é que os signos artísticos gerados pela arte processual e 
os seus registros audiovisuais podem acontecer num determinado espaço-
tempo e renascer de outro modo a partir de outras séries (extensões 
espaço-temporais) que o levem a se abrir para novos tempos. 

A experiência estética é móvel, pode ser simultânea ou comprimida 
no espaço-tempo de uma ação artística. A poética dos registros articulam 
apropriações, traduções, situações e ações, espaços sociais e corpos em 
presença cujas obras são vivenciadas e habitadas temporalmente na 
simultaneidade de sua ocorrência e no dispositivo (meios e locais) de 
exibição das obras em campo expandido.

Em 1975, a artista brasileira Letícia Parente realiza um conjunto de 
videoperformances: Preparação I, Marca Registrada e In. A partir desse 
momento sua produção artística adquire cada vez mais engajamento 
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e reconhecimento, participando de diversas exposições nacionais e 
internacionais, pioneira em exposições de arte e ciência e na arte do 
vídeo, no Brasil, junto com Anna Bella Geiger, Fernando Cocchiarale, 
Paulo Herkenhoff, Ana Vitória Mussi, Miriam Danowski, Ivens Machado 
e Sonia Andrade (Sarzi-Ribeiro, 2012). Com este grupo, Letícia participa 
da realização do vídeo Telefone sem fio, um marco da história do vídeo 
brasileiro. Letícia falece em setembro de 1991, após inúmeros títulos 
recebidos como artista e química.

Segundo pesquisadores do vídeo brasileiro, como Arlindo Machado e 
Christine Mello, o trabalho Preparação I (1975), de Letícia Parente é uma 
vídeoperformance na qual o diálogo durante o ato é apenas entre artista e 
câmera, realizada em um ambiente fechado – o banheiro de sua casa. Na 
obra, a artista aparece em cena se preparando para sair de casa, colocando 
fitas nos olhos e boca, e os maquiando depois. A ação de crítica explícita 
quanto ao papel social da mulher, é realizada durante a ditadura militar 
e mostra como as pessoas estão fadadas ao ato de se calar por conta da 
censura. Como vídeo, a câmera é uma espécie de segunda pessoa, que 
observa o ato, seu único movimento é o de zoom in ou zoom out.

O vídeo, Figura 2, registra sem edições a ação performática da artista, 
e o zoom direciona o olhar do espectador, mas a artista não altera a 
performance para atender a ele: o vídeo é quem busca a performance, e 
nesse encontro o registro videográfico permite estender o ato performático 
para que este exista aqui e agora, no presente. Nota-se que não se trata 
de uma mera ação frente à câmera de vídeo, mas que o corpo se coloca 
em constante diálogo para com o vídeo e reage aos enquadramentos, à 
sua aproximação e afastamento. O corpo torna-se ativo na medida em 
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o vídeo constrói apagamentos e espelhamentos para este que se mostra 
e se revela corpo-vídeo. 

Figura 2. Letícia Parente. Preparação I (1975). Vídeo. 06 minutos. Perante, L. (s.d.).

A artista Sonia Andrade, contemporânea de Letícia Parente, produziu 
entre 1974 e 1978, uma série de experimentações em vídeo utilizando 
o corpo como suporte, como nos vídeos Sem Título 03, Sem Título 04 
e Sem Título 05. Estes são marcados pela violência ao corpo durante 
o ato de criação, como em Sem Título 03 (1977), Figura 3, no qual a 
artista aparece amarrando o próprio rosto em um cordão de nylon que 
transforma pouco a pouco seu rosto de forma com que a imagem cause 
repulsa. Mais uma vez o que se nota é que o corpo se contorce e se 
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desfigura perante o vídeo em reação ao que percebe estar diante de si 
mesmo. O vídeo e sua linguagem fragmentada e múltipla ora revela o 
aspecto deformado e bizarro, ora a dor e as formas do rosto fruto do 
gesto da artista sobre ela mesmo. Seu corpo é agora a própria imagem 
vídeo e sua ação reage na exata medida do que o vídeo lhe dá a ver. O 
corpo passa a ser videocorpo e o video agora é a própria expressão e 
memória daquele corpo que ali se tronou outro.

Figura 3. Sônia Andrade. Sem Título (1977) Vídeo. 04 minutos. DVD Made in Brasil. 
Acervo Arlindo Machado.
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Também o artista Ivens Machado foi pioneiro ao utilizar o vídeo e a 
fotografia para registrar suas performances, com forte crítica à ditadura, 
racismo e censura. No vídeo Escravizador/Escravo (1974) Ivens cria 
um diálogo entre seu corpo (branco) e o corpo de um ator (negro), 
representando a tortura e dominação, referenciando o racismo nacional. 

Em Versus (1974), Figura 4, o corpo branco se aproxima e mistura com 
o corpo negro, sofreu censura na época por se tratar de um suposto beijo 
homossexual. O enquadramento desloca os corpos para as extremidades 
do quadro. Os corpos se olham, nos direcionando para o centro da tela. 
Esse movimento gera um espaço vazio e revela a distância entre os corpos 
apartados. O enquadramento corta os dois corpos e ao mesmo tempo 
que os separa, os aproxima ao nos fazer acreditar e desejar que eles se 
encontrem ao centro da tela, gerando a expectativa da transformação 
da ação performática dos artistas.

Figura 4. Ivens Machado. Versus (1974). 4 minutos. Coleção: Centre George Pompidou 
- França (1/5). Acervo Ivens Machado (s.d.)
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Na atualidade, entre os artistas contemporâneos encontramos artistas 
brasileiros que exploram o vídeo e a arte da performance confirmando 
a sinergia presente no campo experimental da videoperformance, como 
síntese das linguagens do vídeo e do corpo: é o caso de Lia Chaia e 
Sara Ramo. O caráter de documentação é agora totalmente superado, 
atingindo outros níveis de complexidade e reiterando nossa hipótese de 
que o vídeo, e seu surgimento com a televisão, promovem experiências 
estéticas de forte impacto visual e emocional. 

Os processos técnicos e criativos usados por Lia Chaia em suas obras 
podem passar despercebidos uma vez que a artista está interessada nas 
relações entre a metrópole, a natureza e o homem, como nos vídeos 
Um-bigo (2001) e Minhocão (2006). No primeiro vídeo Lia pendura um 
pequeno globo terrestre em um colar e este bate no umbigo da artista 
enquanto ela dança. 

As relações do corpo com a natureza e o ser humano egoísta, que só 
olha para si mesmo, podem ser interpretadas como uma temática no vídeo 
Um-bigo, mas também se referem às relações do corpo com o dispositivo 
videografico, que media os olhares do corpo e da câmera, tornando-os 
ainda mais ensimesmados. Em Um-bigo a metáfora do corpo como 
planeta (o todo) – a Terra – e o órgão do corpo – o umbigo – (a parte), 
ambos redondos, que giram ao redor do próprio umbigo, ao redor de si 
mesmo, torna visível um corpo mediado pela máquina, corpo-máquina. 

No vídeo Minhocão (2006) a artista retira de dentro da boca fotos 
do viaduto do Minhocão de São Paulo, numa metáfora da cidade que 
sai do corpo ou um corpo que vomita a metrópole. A cidade que sai de 
dentro do corpo de Lia é composta de prédios sujos, pichados e mal 
preservados pelo tempo e pelo contato com o ser humano. As metáforas 
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entre o corpo e o cotidiano da vida urbana também é tema das obras de 
Lia Chaia, como a instalação Setamanco (2009), que discute o sistema 
de sinais de trânsito e a contrariedade da vida cotidiana.

No vídeo Desenho-corpo de Lia Chaia, um corpo feminino, corpo de 
mulher desenha sobre si mesmo, sobre a própria pele, com uma caneta 
esferográfica de cor vermelha até a tinta acabar, após 51 minutos. O 
vídeo é composto da ação performática do corpo feminino num embate 
direto com a câmera, gravado por um videomaker, em VHS e DVD, 
colorido. Depois de editado, o vídeo recebeu sonorização ficando com 
20 minutos totais e o efeito looping.

Figura 5. Desenho-corpo (2002). Video. 6 minutos. Lia Chaia (2002)

O estudo de Desenho-corpo, Figura 5, começa pela decomposição 
do vídeo por meio da leitura dos planos, enquadramentos e descrição 
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das formas em contraposição aos planos fechados em grandes closes, 
que retalham o corpo em partes, tornando o corpo visível por meio de 
fragmentos, e por composições dispostas por planos abertos em que partes 
maiores do corpo podem ser vistas por planos médios, como braços e 
seios, cintura e seios, pernas e mãos. Sobre estas partes do corpo, os 
movimentos circulares da caneta esferográfica desenham linhas finas 
vermelhas, como as que são desenhadas em torno do umbigo e seios.

A caneta esferográfica, levada pela mão da artista, migra para os 
ombros, braços e vai para as mãos. Volta ao umbigo, aproximando a 
câmera dos seios, tórax, peitos, braços, antebraços, ombros e seios para 
acentuar os sinais gráficos deixados pela caneta. O plano da cena se 
fecha novamente no umbigo, revelando os suaves movimentos do corpo. 

A ação de desenhar sobre o próprio corpo é acentuada pelos zooms 
que ora ofuscam a percepção dos traços da caneta, ora definem as 
referências corporais de certas cenas. O zoom ora enfatiza o fragmento 
do corpo, mostrando a parcialidade, ora acentua a pele e a trama do 
desenho que paulatinamente transforma aquele corpo original, do início 
em um desenho-corpo, objetivo final do vídeo, um corpo reconstruído 
pela linha e figurativizado em sua totalidade. Na construção do espaço 
da tela do vídeo, a artista explora os recursos espaciais da imagem 
vídeográfica para promover os efeitos cinéticos, que irão provocar no 
público a sensação da pele, dos desenhos sobre a pele, e os sinais de 
exposição dos vasos sanguíneos.

Por sua vez, a artista espanhola Sara Ramo, que vive e trabalha 
em Belo Horizonte, revela em sua poética a apropriação de elementos 
também presentes no cotidiano deslocando-os de seu lugar de origem, 
para depois rearranja-los em vídeo, instalações, escultura e fotografia. 
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Em Oceano Possível (2002), Figura 6, Ramo retrata uma ação na qual 
se encontra nua e de costas para a câmera. 

Figura 6. Oceano Possível. Vídeo DV. 3 minutos. Sara Ramo (2002)

No início do vídeo, a artista exerce o ato de remar com uma colher 
de madeira em um dos diversos baldes e bacias com água espalhados 
em um espaço doméstico restrito. Sara Ramo, ao estar rodeada por 
esses objetos conduz o espectador a refletir sobre a ausência de um 
futuro idealizado e na consideração de uma realidade presente, em 
razão de se referir à imensidão do oceano restrito às bacias e ao ato 
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de se limpar. Nesta videoperformance, a artista compõe o quadro das 
cenas, aprisionando seu corpo tendo bacias e baldes com água em seu 
entorno e posiciona a câmera de vídeo deslocada levemente para a 
direita cujo enquadramento, relaciona o tamanho e a posição do corpo 
com o tamanho da tela.

Outra videoperformance de Sara Ramo, de nome Translado (2008) 
foi realizada no interior de um ambiente. De costas para a câmera de 
vídeo a artista realiza o ato de retirar diversos objetos de uma mala e 
de forma introspectiva, aos poucos preenche o espaço com diferentes 
bens, pois sua ação demostra que cada pertence carrega sua história e 
uma memória que tornam sua ligação com o passado ainda mais forte. 
Também o enquadramento, a posição da artista na cena e a repetição 
da ação, de igual forma conversam com questões como memória e 
arquivo e temporalidade. 

Segundo Arlindo Machado (2007), o vídeo acabou se tornando o meio 
natural pelo qual se podem explorar as questões ligadas aos sentimentos 
humanos, afetos e desafetos, e toda uma intimidade que se pode ler, 
sobretudo, no rosto, no close up do personagem, ou nos detalhes dos 
objetos que traduzem seu mundo (Machado, 2007). Dessa forma, o 
vídeo por intermédio da videoarte e da videoperformance faz presente 
por meio da relação profunda entre o corpo do artista e a câmera, visto 
que a expressividade corpórea artística e a linguagem do vídeo dialogam 
com o campo sensível o qual confirma a ligação entre o sujeito e obra.

Em suma, a partir do vídeo no qual conseguem construir uma 
linguagem que vai além do simples registro de suas performances, 
perpassam o campo do sensível, da memória e do arquivo para nos 
remeter a vivência pessoal de lugares e objetos, abordam questões 
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sobre a relação íntima com o corpo e sua conexão com o público, 
desencadeando, portanto, uma ressignificação dos corpos e da imagem 
do vídeo, por intermédio da ação performática.

Não existem performances antes desses vídeos, “essas manifestações 
são fruto do diálogo contaminado entre a linguagem do corpo e a 
linguagem do vídeo, gerando uma síntese” (Mello, 2008, p.144). Nas 
videoperformances ou videoartes resultantes da sinergia entre corpo e 
vídeo, o resultado é a ubiquidade de ambos cuja presença em cena não 
é apenas da imagem e som (audiovisual) ou do corpo (performance) 
mas da fusão destes dois que se tornam um único objeto ou sujeito da 
experiência estética – o vídeocorpo. 

Em suma, se preferirmos observar sob a ótica da onipresença, as obras 
artísticas resultantes da relação proposta entre corpo e vídeo permitem 
que ambos estejam em todos os lugares ao mesmo tempo, na medida 
em que o vídeo circula do monitor de TV para a tela na galeria e ainda 
para o celular móvel e depois para um painel na rua. 

O videocorpo é atemporal, simultâneo e sempre presente, no aqui 
e agora. A obra passa a ser ubíqua, pois o suporte – tela – é móvel, o 
vídeo e assim como o videocorpo que não se resume apenas a exibição 
da tela, quadro, pintura ou superfície bidimensional, é imagem corpo 
que se adapta as inúmeras plataformas na era digital. 
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Arte Midiática, Performance e Empoderamento 
Feminino: Berna Reale

Laís Miguel Lacerda1

Regilene A. Sarzi Ribeiro2

Com as novas linguagens, denominadas arte midiática, surgem novas 
visões sobre o corpo feminino que passa agora a ser explorado a partir 
da quebra de padrões de beleza e estereótipos, fazendo com que este 
nunca mais seja o mesmo. 

A produção artística se torna perceptível como um todo com as 
novas tecnologias, uma vez que elas concentram no suporte midiático 
todas as demais linguagens, do desenho à pintura. Todas as certezas e 
limites são rompidos. O corpo se faz presente como simbologia e sofre 
constantes redefinições por meio de múltiplas metamorfoses e interações 
com as novas tecnologias, a partir da fotografia. 

A tecnologia está presente no trabalho de artistas brasileiras pio-
neiras e contemporâneas como Letícia Parente, Sônia Andrade, Iole de 
Freitas, Regina Silveira, Marcia X e Berna Reale. Esta última explora 
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as mídias, principalmente a fotografia e o vídeo, em suas performances 
e intervenções urbanas. Além disso, Reale faz dos registros imagéticos 
elementos potentes nos seus processos criativos, extrapolando a própria 
ferramenta de registro. 

Refazendo Conceitos, Mulheres Recriando o Corpo Feminino

Este artigo se insere nas novas temáticas e abordagens teóricas e 
metodológicas sobre o feminino, que começaram a surgir a partir da 
década de 1960, com a abertura de novos campos de pesquisa, movidos 
por movimentações sociais pertinentes ao conhecimento das identida-
des coletivas da pluralidade de grupos sociais, principalmente aqueles 
considerados minorias. Para as mulheres, foi imprescindível a luta e a 
história escrita pelos movimentos feministas ocorridos nesta década. 

A revolução, mudança e abertura para novos pensamentos gerados 
por esses movimentos provocaram novas análises que chegaram às 
conclusões nas quais a história das mulheres sempre foi de silêncio. 
As mulheres, não são inseridas socialmente de maneira igualitária nas 
relações sociais entre gêneros e suas representações ao longo dos anos 
foram predominantemente edificadas por olhares masculinos, instigando 
reflexões sobre as conjecturas básicas de estudo sobre o lugar que as 
mulheres ocupam sua representação e condições sociais.

Todavia, será a partir do fim da década de 1960 que as vozes das 
mulheres se unem e passam a denunciar as formas de exploração e 
dominação a que eram submetidas, determinados por uma estrutura 
socioeconômica totalmente elaborada para um progresso para poucos 
– homens, brancos e europeus.  Assim, as lutas contra as desigualdades 
sociais, étnicas, religiosas e sexuais com a organização de movimentos 
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feminista, de operários, negros, imigrantes, homossexuais e de outros 
grupos marginalizados pelas estruturas sociais organizadas, se tornam 
mais evidentes e frequentes.

É possível buscar fundamentos na construção do pensamento sim-
bólico da diferença entre os gêneros que ao longo do tempo foram 
reforçados em discursos de poder por homens, e as profundas raízes 
do silêncio acerca do corpo feminino é um silêncio de longa duração 
e histórico.

Como nosso campo de pesquisa é a arte, cabe ressaltar que a Histó-
ria da Arte é construída por musas, deusas e representações imagéticas 
de mulheres pintadas e idealizadas que se disseminaram e obtiveram 
destaque, sendo produzidas por um olhar exclusivamente masculino. 
Carregado de rótulos e silenciamentos, os corpos femininos foram e 
ainda o são modelados por rótulos que as mulheres carregam social-
mente, baseadas em definições atreladas muitas vezes à maternidade, 
inocência, sensualidade, padrões impostos socialmente de beleza e 
perfeição. Todos esses rótulos caracterizam as raízes do silêncio que 
rodeiam o corpo feminino e ocultam sua participação, negando a eles 
a atuação como corpos ativos na história. São apenas modelos consti-
tuídos de poses enrijecidas, como objetos de desejo e poses estáticas 
socialmente e culturalmente.

A passividade dos corpos retratados imageticamente ao longo de 
grande parte da História da Arte gerou traços de uma feminilidade 
padrão, envolvida por uma delicadeza angelical, inocência e olhares 
submissos. As partes do corpo de destaque nas representações femininas 
se tornam cada vez mais objetificadas, e é possível perceber o padrão 
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de corpos magros, brancos e em movimentos delicados que desvelam 
a nudez dos corpos, tanto na pintura quanto na escultura.

Mas as mudanças e revoluções se darão a partir de 1960 tanto na 
Arte - com novas linguagens, suportes e desconstruções - quanto na 
sociedade. A partir das manifestações sociais do feminismo é que muitas 
artistas mulheres apareceram. O movimento feminista introduz um novo 
imaginário, nova consciência e contestação da mulher. 

No campo da arte especificamente, estas mudanças ocorrem junto 
com a guinada contra os suportes e a materialidade da arte e a ruptura 
da aura do objeto artístico. As artistas apropriam-se corpo feminino 
para produzir representações livres, combatendo definições e padroni-
zações sociais predominantes e impostas por uma sociedade desigual 
e dominantemente masculina.  

As manifestações feministas tinham entre seus objetivos, além do 
principal que é a igualdade, romper com os modelos determinados para 
o corpo nu, desconstruindo todos os códigos artísticos e discursivos. 
Com o movimento feminista a luta pela autorepresentação do corpo 
feminino emancipado e livre ganhou mais consciência, e conquistou 
suas marcas. Além disso, nessa mesma década (1960) surgem as novas 
tecnologias e com ela as artes midiáticas, onde as artistas mulheres 
tiveram grande presença, atuando de forma consciente na criação de 
novas significações para seus corpos. 

Lidar com o próprio corpo para questionar e tratar do feminino por 
meio de sua ressignificação trouxe à tona a rejeição às formas de repre-
sentações tradicionais que por muito tempo e ainda hoje se refletem na 
História da Arte. Resistindo ao modelo idealizado e controlador, o corpo 
multiplica-se e em fragmentos deixa de estar sob o olhar socialmente 
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patriarcal. Agora, esse corpo, causa estranhamento, aborda múltiplos 
pontos de vista. A carne ali, viva, pulsando é a definição e o conceito que 
quer ser. Grita e fala se posicionando contra, e é por meio das imagens 
eletrônicas que ele surge, nos vídeos, registros e fotografias, causando 
paradoxos: distanciamentos e aproximações, dor, aflição, desconfortos 
e confortos para o público. 

A subjetividade feminina é refletida criticamente para além do corpo 
físico. O desejo de cada artista – desejos que por muito tempo foram 
reprimidos e nunca realizados por mulheres, paixões e a força interna 
resistente de cada mulher, agora  se faz presente. Presença, corpo e voz. 
Os corpos femininos amplificam o conceito que abrangem: sexualidade, 
gênero e permitem a visualização de múltiplos e possíveis posiciona-
mentos. O corpo se torna ele mesmo um conceito, é a obra de arte, é 
o pulso que transforma e subverte tudo o que já estava no imaginário 
enraizado do público. 

Novas Linguagens: Performance e Artes Midiáticas

O surgimento de novas linguagens como a arte da performance asso-
ciado a tecnologias possibilitou que mulheres, através de seus próprios 
corpos, questionassem rótulos e posições sociais que lhe foram atribuídas.  

A história da performance, por sua vez, está vinculada a rompi-
mentos: da arte tradicional, do objeto de arte, do distanciamento entre 
artista e público, de privado e público. Em todas essas rupturas, as 
mulheres se apropriam da linguagem transgressora e efêmera que é a 
arte performática. 

O surgimento dessa nova linguagem que é transcendental e corajosa 
uma vez que quebra com todos os padrões de beleza e contemplação 
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para se tornar um instrumento questionador que permeou a descoberta 
do próprio corpo feminino, e, para as artistas mulheres um veículo de 
empoderaramento que cada vez mais trouxe à luz a presença das mulhe-
res na Arte. Toda a fragilidade, inocência, sacralidade, endeusamento, 
pureza, foram questionadas e colocadas à prova.

A performance ao seguir por caminhos próprios e autênticos, trouxe à 
tona a prática da arte pela arte. O artista articula na performance questões 
pessoais, de dentro para fora, impulsionando a expressão da verdade, 
da transcendência, e por conta disso, ele não segue padrões impostos, 
mas lida com seus próprios sentimentos interiores que dialogam com 
o que é estar no mundo, sentir os paradoxos das vivências humanas. 

A linguagem da performance exige a superação do físico, elevando- 
se mentalmente em níveis de consciência humana, como a superação 
e o saber lidar com a dor, com as diferentes situações em que o corpo 
é exposto. Sendo uma linguagem híbrida e tendo como dois elementos 
principais o tempo e espaço, trava-se um duelo constante de rompimento 
contra tudo que é imposto. 

O performer envereda por caminhos que antes não eram conside-
rados arte, principalmente o íntimo de cada ser e suas relações, sejam 
elas interpessoais, mundanas, políticas, e toca nas fronteiras frágeis que 
foram estabelecidas entre vida e arte. A performance foi a descoberta do 
próprio corpo dos artistas, que refletiu intimamente e indiscutivelmente 
nas artes midiáticas que viriam a seguir. As fotografias, videoartes, 
videoperformances e instalações multimídia se tornaram canais e lu-
gares onde o corpo ganha novos sentidos e significados pela abertura, 
questionamentos e autoconhecimento proposto pela performance. 
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Com o surgimento de novas tecnologias surge a artemídia ou artes 
midiáticas. Segundo Arlindo Machado (2007), o termo artemídia é a 
maneira aportuguesada do inglês media arts que tem se tornado co-
mum nos últimos anos para definir formas de expressão artística que 
se apropriam dos recursos tecnológicos das mídias e da indústria do 
entretenimento ou realizam intervenções em seus canais de difusão para 
propor ações qualitativas por meio de diálogos críticos e engajados so-
cialmente nos meios de comunicação de massa. Machado afirma ainda 
que este conceito extrapola as expressões utilizadas anteriores como Arte 
& Tecnologia, artes eletrônicas e poéticas tecnológicas. No âmbito da 
arte midiática podem ser inseridos trabalhos realizados com mediação 
tecnológica nas artes visuais e audiovisuais, literatura, música e artes 
performáticas (Machado, 2007, p. 08). 

Artistas que se utilizam das artes midiáticas tem por critério mo-
dificar e se posicionar contra todo um sistema já imposto. Uma vez 
que as tecnologias já são projetadas industrialmente com objetivos e 
funções mercadológicas, os artistas vão contra essas funcionalidades, 
contra todo o entretenimento de massa que está associado às mídias, é 
um desafio constante de ao mesmo tempo em que cada artista produziu 
seu próprio presente e experiências, ir contra o comum já colocado e 
esperado pela indústria de cada nova tecnologia. Foi necessária à apro-
priação dessas máquinas diante de novos pontos de vista, inquiridores 
e transformadores, para que as mesmas fossem utilizadas de maneira a 
produzir suas ideias e poéticas. 

Ao se investigar como o advento das novas tecnologias teve influ-
ência em âmbitos mundiais e até os dias de hoje é analisado e estudado 
no campo das Artes, observou-se que a relação entre arte e comunica-
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ção criou novas linguagens e provocou as mudanças analisadas nesta 
pesquisa. 

O corpo como simbologia presente em todas as esferas sociais e 
culturais, sofre constantes redefinições através de múltiplas interações 
com as novas tecnologias. Hoje, a tecnologia se incorpora no cotidiano 
cada vez mais. Interatividade, registros, edições, montagens, ela per-
mite que a obra de arte se multiplique e se modifique em tempo real, 
a concepção de tempo e espaço foi redefinida a partir de 1960, como 
a reprodutibilidade e mesmo, ali, a falta de técnica, não é importante 
como a perfeição de enquadramento e montagem. 

A representação do corpo é questionada através das novas tecnologias. 
As tecnologias se relacionam intimamente com a arte e permitiram que 
o corpo feminino aparecesse e trouxesse à tona, sua própria voz, seu 
próprio conceito, e tomasse as rédeas de sua própria história, causas e 
lutas pela quais as mulheres têm lutado. 

É importante pensar nas diferentes maneiras que a tecnologia permeia 
os trabalhos das artistas cuja poética envolve as artes midiáticas, que 
vai além da mera junção de arte e mídia. Nas videoartes, fotografias, 
videoperformances, instalações multimídia, o artista interage direta-
mente com o dispositivo tecnológico (câmeras e etc.), ocorre à união 
de múltiplas linguagens – música, imagem, efeitos. 

O vídeo foi uma das principais linguagens, sobretudo em função 
do seu baixo custo de produção e a independência que essa linguagem 
possui, além disso, tinha em si individualidades que despertou curiosi-
dade nos artistas, como a possibilidade mutável das imagens que agora, 
eram eletrônicas, surgindo assim grandes produções que definiram a 
história da videoarte no Brasil. 
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De igual forma, inseridos em um contexto de repressão como o da 
Ditadura militar no Brasil, as práticas artísticas em vídeo permitiram que 
as performances de caráter crítico contra o sistema fossem realizados 
em lugares seguros e por meio de novos suportes industriais como o 
super-8, o 16 mm, 35 mm, fotografia e outros dispositivos. E é nesse 
contexto que o pioneirismo do vídeo brasileiro surge. Os trabalhos de 
cunho político tinham reservados seus direitos de produção e exibição 
dentro de galerias e museus sem levar ao risco, a vida dos artistas. 

O que é importante ressaltar é a ressignificação do corpo dentro 
dessa linguagem, onde a linguagem corporal e a linguagem do vídeo 
coexistem. Transformando o corpo até então conhecido na História, o 
vídeo rompe com os padrões tradicionais estabelecidos e modifica a 
relação do público e privado, artista e público.

A própria relação do artista para com sua obra é alterada pela interfe-
rência de um dispositivo, da exibição da obra de arte, de temporalidade 
– agora é possível a reprodutibilidade da mesma, entre muitas outras 
categorizações enraizadas tradicionalmente que foram questionadas e 
radicalmente transformadas.

Outro campo de experimentação foi à edição e montagem do vídeo 
capaz de provocar sensações no espectador. Ao longo do tempo as 
imagens eletrônicas também foram se modificando, expandindo ainda 
mais as possibilidades de construção de narrativas intimistas. As artes 
midiáticas em sua maioria esmagadora estão muito ligadas aos contextos 
em que emergiram, aos movimentos sociais e políticos. 

A tecnologia também pode surgir como um registro de ação, através 
de vídeos e fotografias. O vídeo como um registro da ação performática 
permite assistir a obra mesmo depois de ela ter acontecido, sendo um 
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registro da ação que se atualiza a cada nova exibição, como veremos a 
seguir nas obras da artista brasileira Berna Reale.

Artistas Brasileiras: Revolução dos Corpos, Berna Reale

O vídeo chegou cedo ao Brasil, concomitantemente ao seu lança-
mento mundial, sobretudo o equipamento portátil da SONY. Por isso, 
também ele foi facilmente incorporado por artistas que na época estavam 
interessados em novas experimentações.  Em 1974, no Rio de Janeiro 
surgem os primeiros artistas de vídeo, fazendo do Rio a cidade pioneira 
na produção de videoarte no país. São Paulo só iniciou suas experiências 
com o video, a partir de 1976. A geração pioneira de videoarte no Brasil 
tinha como nomes importantes mulheres que significaram expressiva 
mudança e presença na produção poética da época. 

As experimentações que aconteceram no país a partir de 1960 e a 
constante problematização com o bidimensional e com o objeto de Arte, 
fez com que muitas experiências resultassem, juntamente com as novas 
tecnologias da época, em novas linguagens e trabalhos audiovisuais. 
As imagens técnicas se tornaram interessantes recursos para que novos 
registros de experiências relacionadas ao corpo pudessem ser realizados 
e arquivados, dando à arte efêmera um caráter de memória. 

A desconstrução promovida na época por muitos artistas contra o 
objeto de arte como sagrado e apenas de contemplação levou ao surgi-
mento dessa linguagem recente: o vídeo. Mas também, a apropriação dos 
meios de comunicação de massa como suporte para questionar o papel 
social das mídias e da publicidade. Produzir algo em vídeo significava 
se posicionar contra o sistema dominador da mídia e da sociedade de 
massa cujo objeto dominador era a TV. 



1466

E cada vez mais novas tecnologias de registro das imagens em mo-
vimento surgiam e o vídeo concedia ao artista o poder de acompanhar 
o seu processo criativo no mesmo instante da sua produção, além disso, 
o trabalho de um corpo e o instante em que a imagem acontece poderia 
ser registrado, contrariando a temporalidade até então conhecida da 
fotografia e sua instantaneidade. O vídeo tinha a capacidade de unir o 
conceito discutido da desmaterialização do objeto de arte com as sub-
jetividades humanas, tendo o corpo como base da obra e o processo ou 
a experiência, como o sentido essencial da obra de arte. 

É nesse contexto que surgem as obras de artistas brasileiras que se 
utilizaram principalmente das novas tecnologias e consequentemente 
da videoarte para debater temas como corpo silenciado ao longo de toda 
a história. Estes trabalhos de arte tem algo singular: a câmera e corpo 
se relacionam. Não são elementos técnicos que se tornam importantes, 
o vídeo é imperfeito, não há foco, não há enquadramento. Mas é a 
intenção de registrar o corpo e de estar e permanecer ali que move um 
conjunto de videoartes e videoperformances de artistas brasileiras da 
década de 1970, em diante. 

O corpo silenciado é agora objeto de ação, autônomo, empoderado 
em meio a gestos que desconstroem séculos de definições e categori-
zações culturais e científicas, impostas ao corpo feminino. Por meio 
de uma linguagem nova que permitiu a quebra de grandes barreiras, a 
produção brasileira de artistas mulheres da videoarte são destaques entre 
produções viscerais que questionam e permitem a liberdade dos corpos 
como atuantes e questionadores, ainda que se tenha muita resistência 
em reconhecer tal produção. 
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Cabe ressaltar que na arte midiática, o corpo feminino se torna 
um corpo que se transfigura, sofre ataques, dores, violência, excessos, 
desafios, pois está em diálogo com a body art que carrega consigo re-
voluções internas diante do corpo que antes era representado inclinado 
e obrigado ao silenciamento. 

Neste contexto, a arte midiática exerce um papel interessante na 
inserção da mulher na arte e na sociedade, sobre o qual ainda não se tem 
muitos estudos e análises. O tema sobre a produção de artistas que na 
década de setenta se utilizaram de experimentações e conceitos causan-
do grande impacto na História da Arte, ainda precisa ser estudado e de 
igual forma, é preciso estudar como as artistas mulheres estão fazendo 
arte mídia hoje, na atualidade. 

Um dos nomes mais importantes na contemporaneidade é Berna 
Reale. Berna nasceu em Belém do Pará e iniciou sua produção artística 
em 1995. A artista trabalha com linguagens como a performance, vídeo 
e fotografia. Seus trabalhos de arte são compostos de muita simbologia. 
Utilizando-se do seu próprio corpo, Berna Reale promove profundas 
reflexões e aborda temas sociais, como a violência presente no cotidiano. 

As performances de grande impacto visual de Berna tem o efeito de 
desadormecer consciências. A artista escancara mecanismos desiguais 
da sociedade, além das relações de exploração, de hierarquia social, de 
gênero e distinções raciais.  Estabelecendo narrativas, percursos, ações, 
ela coloca seu corpo em situação que se transfigura em si mesmo todo o 
peso social imposto aos corpos. É através dele que é possível enxergar 
suas reflexões e criticas contundentes. Sempre em locais públicos, fora 
de galerias e museus, Berna Reale realiza suas performances trazendo 
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consigo seu corpo investido de simbologias potentes para provocar no 
público experiências emocionais, intelectuais e afetivas. 

O espaço público é por vezes, a grande força motriz das obras da 
artista. Em movimento, em procissões, marchas e caminhadas por 
diferentes lugares, o corpo adquire múltiplos sentidos e significados. 
Em alguns trabalhos de Berna Reale, o corpo adquire caráter anima-
lesco, vai além da sua condição humana. É visceral, sofre, mas resiste, 
é presente nas ruas, choca e reverbera a contradição de se expor e ser 
repreendida, como em episódios nos quais foi presa por atentado ao 
pudor por mostrar sua nudez.

Uma de suas grandes performances que marcam a temática da sub-
versão do corpo feminino, é Limite Zero (2011), Figura 01, onde nua, 
em uma vara, amarrada pelos pés e punhos, como um animal, Berna é 
carregada passando por seis bairros da cidade de Belém, no Pará.

Figura 1. Berna Reale, “Sem Título”, 2011. Registro fotográfico de Performance, 
100 x 150 cm. Pipa (2019)
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Na ocasião, Berna foi detida pela polícia. A performance ressalta 
o corpo como suporte para crítica, em extremidade social, além da 
objetificação do corpo e a desumanização do mesmo no desvendar de 
relações de poder socialmente impostas. 

Em um caminhão que estacionou em uma vaga de carga e descarga 
no centro da cidade de Belém, saíam dois homens vestidos de açouguei-
ros, com roupas brancas, que retiravam do caminhão, uma mulher nua, 
amarrada a uma vara como um animal, após o abate e carregavam-na 
pela cidade, expondo o sofrimento do corpo. A metáfora composta pela 
cena é chocante não apenas por ser o corpo de um humano, mulher, 
mas por levar o público a refletir sobre a crueldade com que tratamos 
nossos semelhantes.

Figura 2. Berna Reale. Rosa Púrpura (2014) Videoperformance. Acervo: Galeria Nara 
Roesler. http://www.premiopipa.com/wp-content/uploads/2015/04/6.png
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A performance Rosa Púrpura (2014), Figura 2, de Berna Reale, foi 
realizada em uma praça no centro da cidade de Belém, onde a artista 
e mais 50 mulheres caminharam com trajes colegiais em tons de rosa, 
com um objeto na boca que faz referencia a bonecas infláveis.

O ato levou à tona a reflexão da violência contra a mulher, por serem 
vistas comumente como seres sexuais. A artista teve ainda o cuidado de 
convidar jovens que sofreram algum tipo de violência para participar 
da ação que se revelou um manifesto contra a violência.  

Suas ações acontecem em locais públicos, buscando atingir as pes-
soas ali presentes, naquele momento e lugar. Entretanto, as obras de 
Berna produzem desdobramentos em vídeos enviados pela própria 
artista para galerias a fim de exposição e comercialização. Não existem 
performances antes desses vídeos, “essas manifestações são fruto do 
diálogo contaminado entre a linguagem do corpo e a linguagem do 
vídeo, gerando uma síntese” (Mello, 2008, p. 144).

Na poética de Berna Reale, os vídeos são parte do trabalho que po-
dem ser exibidos a posteriori, não são performances privadas (Mello, 
2008). Pelo contrário, Berna realiza suas performances em público e os 
vídeos são uma etapa do processo que reitera corpo e vídeo.

Visceralidade, organicidade e resistência de um corpo a ser dilace-
rado visualmente marca uma das performances mais emblemáticas da 
artista. Quando todos calam (2009), Figura 3, tem traços animalescos, 
é intensa, visceral. 
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Figura 3. Quando Todos Calam, 2009, registro fotográfico de performance, 100×150 
cm. Pipa (2019)

Berna entrega o corpo coberto de pedaços de vísceras à urubus, dei-
tada sobre uma mesa na praça pública ao lado do Mercado Ver-o-peso 
em Belém, Pará. A praça é conhecida pelos pássaros que frequentam 
o leito do rio e os barcos ali ancorados, em busca de restos de peixes, 
mariscos e frutos do mar, descarregados no maior mercado de peixe 
do estado do Pará, o mercado de Ver-o-peso. Os animais enormes as-
sustam os passantes da praça e serviu de cenário para a performance 
de Berna Reale em 2009. O que vemos são os registros fotográficos 
da ação que mesmo em sua estaticidade, nos coloca em uma situação 
de aplicação e repulsa. O corpo, resiste. A natureza age, a humanidade 
persiste, entre a efemeridade da vida, as barbáries e violências, a carne 
viva, que pulsa, resiste. 
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Berna Reale concretiza em suas performances, os paradoxos entre 
vida e morte, o poder imposto aos corpos por estruturas sociais, o descaso 
frente aos direitos humanos. A artista coloca seu corpo em situações 
de conflito e dor, perigo e indignação, constrói cenas de forte impacto 
visual nas quais o corpo que grita tem a força de dentro de si mesmo, 
que escancara realidades e convida o público a refletir e também ques-
tionar. E o faz a partir da sua ação, mas também dos registros de suas 
performances.

Considerações Finais

Neste contexto, a tecnologia aparece para levantar novas questões 
sobre os registros imagéticos que paulatinamente se tornam potentes 
nos processos, ao ponto de hoje chegarem a configurar um campo de 
pesquisa além de ser a própria ferramenta de registro, uma ferramenta 
de veiculação potente, como meio e veículo de poética artemídia.  

Neste sentido, através das obras de artista como Berna Reale como 
vimos é possível compreender o vídeo além da sua centralização, in-
vestigando-o de maneira plural através de quem o produziu, percebendo 
e analisando as relações entre arte e mídia com contextos sociais e 
estruturais da época.  

As artes midiáticas, com o suporte da tecnologia, tendo o percurso 
marcado e dinamizado pela arte performática, se tornaram a principal 
maneira das artistas mulheres subverterem e colocarem seus corpos nos 
limites. Táticas e instrumento de guerrilha contra todo e qualquer tabu 
e silenciamento que envolveram o feminino durante décadas. 

Entendemos que parte dos resultados da pesquisa que apresentamos 
neste artigo, abre espaço para uma investigação transdisciplinar que 
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dialoga intimamente com muitos eixos, desde as teorias da comunicação 
até os contextos históricos e sociais, estabelecendo conexões com o hoje. 

Em suma, o presente artigo buscou ir além das definições da história 
encontradas, buscou dar visibilidade para artistas mulheres e para os 
corpos femininos incansavelmente retratados durante a história, porém 
rodeados de silenciamentos e definições construídas pelo olhar mascu-
lino durante décadas. 

Tendo como um dos principais propósitos apresentar um novo pon-
to de vista de uma História da Arte que considera a participação ativa 
e de importância indiscutível das mulheres artistas brasileiras para a 
arte contemporânea, o presente artigo buscou como objetivo estudar o 
percurso do corpo feminino durante a história e estabelecer um recorte 
histórico de uma década que marcou a história dos movimentos sociais, 
do surgimento de novas linguagens e tecnologias - 1960.

Com a desconstrução e questionamento do objeto de arte, mobiliza-
ções sociais cada vez mais tomando conta das ruas, ganhando liberdade 
e disseminando novas ideias unindo grandes massas, o surgimento de 
novas tecnologias e assim, novas linguagens que possibilitaram novas 
visões sobre conceitos explorados artisticamente: a imagem e o corpo, 
que ganham novos significados, novos suportes, novas ressignificações. 

Dessa forma, pretendemos despertar novas experiências emocionais 
e afetivas através do trabalho artístico, podendo tornar perceptível o 
contexto e as circunstâncias nas quais as mulheres artistas produziram 
seus trabalhos, conectando os eixos propostos pela temática abordada. 
O contexto histórico que provoca mudanças e vivências presentes é 
intrínseco no processo criativo em cada artista, e o surgimento de novas 
linguagens e a utilização do próprio corpo como mudança histórica 
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está no seio da ruptura dos modelos de representação iconográfica dos 
corpos para torná-los cada vez mais uma presença. 
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Os Meios e o Campo Fenomenal: Conexões entre 
a Nova Ecologia dos Meios e a Fenomenologia da 
Percepção

Êmili Adami Rossetti1

1 Tangências Interdisciplinares sobre os Meios de Comunicação e 
a Criação de Sentido

O caminho epistemológico que a ciência percorre na atualidade foi 
desenvolvido a partir da modernidade com base no positivismo comtiano, 
que nega a subjetividade do cientista impressa naquilo que analisa, ou 
seja, separa o sujeito que observa do objeto observado. Segundo esse 
pensamento, a sensação e a percepção são distintas e relacionadas pelo 
esquema estímulo-resposta, de tal forma que a empiria seria capaz de 
dar a verdade dos fenômenos: o objeto é apreendido pelo sujeito, que se 
utiliza da sua sensação como instrumento para que chegue à percepção 
da coisa analisada. A tecnologia empregada estaria também isenta de 
parcialidade e seu uso seria apenas um meio de se chegar ao conheci-
mento, além de ser uma maneira de evitar que os sentidos subjetivos 
fossem eliminados. É assim que o objeto poderia ser isentado desses 
sentidos e finalmente decifrado.

1. Doutoranda em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais pelas 
Universidade do Porto e Universidade de Aveiro.
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Nos anos 40 do século XX, Merleau-Ponty publicou sua Fenomeno-
logia da Percepção, obra na qual, em diálogo com a arte e a psicologia, 
traz uma nova apreciação sobre o conhecimento que compreende a 
noção de campo fenomenal, o corpo e seus limites, a história e as vi-
vências subjetivas, as relações sociais, tensões e contradições, o amor, 
os objetos culturais e o movimento. O pensador não exclui a impor-
tância das sensações próprias do corpo do observador, mas contradiz 
o positivismo comtiano ao determinar que “a percepção do espaço e 
a percepção da coisa, a espacialidade da coisa e seu ser de coisa não 
constituem dois problemas distintos” (Merleau-Ponty, 2018, p. 205), 
ou seja, não há dissociação entre o corpo e seu entorno: este e aquele 
estão atados. “O corpo não está primeiramente no espaço, ele é no 
espaço” (Merleau-Ponty, 2018, p. 205), ou seja, ele não existe se não 
for no espaço. 

Ainda nesse sentido de que o corpo vivido (nome que vem substituir 
o que se denominou como sujeito, com a intenção de imprimir a este os 
conceitos de subjetividade, corporeidade e experiência) é a indissolução 
entre alma e corpo, argumenta que seus encontros tanto com outros su-
jeitos como com objetos, ou seja, suas experiências, produzem e alteram 
sentidos do que é observado, de forma que não podem ser excluídos da 
percepção do fenômeno. Assim, a percepção inclui a noção do próprio 
corpo em relação ao mundo e ao outro, como também a história e as 
negociações de sentido. Merleau-Ponty critica o sensualismo no sentido 
em que “se considerar minhas percepções como simples sensações, elas 
serão privadas, serão somente minhas” (Merleau-Ponty , 2017, p. 38) ao 
mesmo tempo em que rejeita o racionalismo porque, se as percepções 
forem “atos de inteligência, se a percepção for uma inspeção do espí-
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rito, e o objeto percebido, uma ideia, então será do mesmo mundo que 
falamos (...) [o mundo] será o mesmo em todos nós” (Merleau-Ponty 
, 2017, p. 38), mas isso “seria suprimir a irrecusável pluralidade das 
consciências” (Merleau-Ponty , 2017, p. 39).

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir 
de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual 
os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo 
da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos pensar 
a própria ciência com rigor, apreciar exatamente seu sentido e seu 
alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do 
mundo da qual ela é a expressão segunda. (Merleau-Ponty, 2018, p. 3)

Por outro lado, a sensação não está dissociada da cultura, “que 
constitui uma segunda camada, acima da experiência perceptiva. Esta 
é um primeiro solo sem o qual não se pode pisar” (Merleau-Ponty, 
2017, p. 62), ou, ainda em suas palavras, “o acontecimento elementar 
já está revestido de um sentido” (Merleau-Ponty, 2018, p. 31). Assim, 
a ideia do corpo transmissor de mensagens puras e indubitáveis acerca 
de um mundo exterior, ainda que com o uso de tecnologias, deve ser 
abandonado. 

Com isso, tem-se que o campo fenomenal é afetado pela experiên-
cia e pelos sentidos recebidos e acumulados pelo observador, de sorte 
que sujeito e objeto, sendo eles compositores um do outro, alteram-se 
mútua e concomitantemente, o que leva a perceber que “o próprio do 
percebido é admitir a ambigüidade, o ‘movido’, é deixar-se modelar por 
seu contexto” (Merleau-Ponty, 2018, p. 33). Destarte, não é concebível 
que o sujeito possa extrair um sentido puro do mundo, nem mesmo com 
o uso de tecnologias.
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Isto posto, os estudos do homem e seus processos, bem como das 
tecnologias que os viabilizam, tais quais a comunicação e seus meios, 
não podem deixar de considerar a interação entre sujeitos e seu entorno, 
incluindo as informações que transmitem e recebem e as tecnologias que 
lhe servem como veículo, de forma que não só a mensagem é produtora 
de sentido, mas os meios de comunicação social também o são, já que 
o encontro com estes gera experiência ao ser vivido.

Essa ideia aproxima-se do que o canadense Marshall McLuhan quis 
dizer em sua obra Os meios de Comunicação como Extensões do Homem, 
de 1964, ao enunciar que “o meio é a mensagem” (McLuhan, 2007, 
p. 21). Em suas análises acerca dos veículos infocomunicacionais, ele 
identifica que “toda tecnologia gradualmente cria um ambiente humano 
totalmente novo” (McLuhan, 2007, p. 10). Mais ainda, os meios não são 
“envoltórios passivos, mas processos ativos” (McLuhan, 2007, p. 10). 
Esse pensamento está de acordo com a fenomenologia da percepção 
merleau-pontyana porque considera que os meios são produtores, eles 
mesmos, de sentido, uma vez que nega a condição dos meios como 
objetos estáticos a serem observados por um sujeito sem que alterem o 
último. Aliás, o próprio “estudo dos meios, de uma só vez, abre as portas 
da recepção” (McLuhan, 2007, p. 13) e, para McLuhan, uma criança 
que elenque em uma lista os efeitos daqueles abrirá “muitas vias insus-
peitadas de consciência e investigação” (McLuhan, 2007, p. 13). Com 
essa proposta, funda a Nova Ecologia dos Meios, juntamente com Neil 
Postman, que fez uma relação entre os meios e o ambiente (Barcellos, 
Micheli, Vissoto, & Renó, 2018).

O objetivo de McLuhan (2007) é mostrar como as tecnologias são 
sempre modificações para substituir, por igual ou aprimoradamente, 
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órgãos humanos. Se para Merleau-Ponty o conhecimento não é próprio 
da consciência apenas, mas da harmonia entre esta e o corpo, McLuhan 
adiciona as extensões desse corpo aos modelos de percepção que as cul-
turas aplicam ao mundo. Elas levam os indivíduos a um novo paradigma:

(...) para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. 
Isto apenas significa que as consequências sociais e pessoais de 
qualquer meio — ou seja, de qualquer uma das extensões de nós 
mesmos — constituem o resultado do novo estalão introduzido em 
nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de nós mesmos. 
(McLuhan, 2007, p. 21)

Também para ele é impossível que os encontros entre sujeito e 
tecnologias sejam inócuos. Para exemplificar isso, cita a impossibi-
lidade de uma pessoa letrada conseguir passar por um anúncio sem 
que absorva dele um sentido. Ele diz que “os efeitos das tecnologias 
(...) se manifestam nas relações entre os sentidos e nas estruturas da 
percepção, num passo firme e sem qualquer resistência” (McLuhan, 
2007, p. 34), ou seja, que há comunicação em uma mensagem, mas o 
meio acaba por produzir sentido sem que seja percebido: seus efeitos 
estão nas mencionadas relações e não são evitados porque sequer são 
evidentes. Dessa forma, a matéria do conteúdo midiático não é única 
determinante para o sentido, pois a incorporação das diferentes maneiras 
de utilização demandadas por cada meio à rotina dos indivíduos, assim 
como ao hábito social, modifica as interações entre sujeitos pelo meio, 
mas também com o meio.

O pensador canadense corrobora a tese de que o sujeito cognoscente 
não é apenas uma consciência independente do seu corpo ao dizer que 
“os nossos sentidos humanos, de que os meios são extensões, também 
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se constituem em tributos fixos sobre as nossas energias pessoais e (...) 
também configuram a consciência e a experiência de cada um de nós” 
(McLuhan, 2007, p. 37). Isso porque os meios são extensões e acelera-
dores das sensações corpóreas, o que provoca que “todo meio afeta de 
um golpe o campo total dos sentidos” (McLuhan, 2007, p. 63). Este pode 
ser comparado ao campo fenomenal de Merleau-Ponty, que é composto 
tanto pelo sensível como pelos sentidos transportados e absorvidos pela 
cultura, sem ignorar as tecnologias. Assim, se os sentidos são alterados 
pelos meios, uma vez que os estendem, todo o campo é alterado.

Dedicando-se em especial aos meios de comunicação, volta sua 
análise para a mudança radical que a introdução da eletricidade e os 
meios eletrônicos provocam nas sociedades. Em especial, volta-se para a 
televisão. Diz ele, em consonância com a fenomenologia da percepção, 
ainda que sem mencioná-la:

Qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou auto-amputação 
de nosso corpo, e essa extensão exige novas relações e equilíbrios 
entre os demais órgãos e extensões do corpo. Assim, não há meio 
de recusarmo-nos a ceder às novas relações sensórias ou ao “fe-
chamento” de sentidos provocado pela imagem da televisão. Mas o 
efeito do ingresso da imagem da televisão variará de cultura a cul-
tura, dependente das relações sensórias existentes em cada cultura. 
(McLuhan, 2007, p. 63)

Há ainda outro ponto de congruência entre os autores que vale ser 
mencionado: o de que, ainda que não se possa evitar a influência do meio, 
não há um determinismo deste. Assim como Merleau-Ponty defende 
que, no encontro entre observador e observado, ambos são alterados, 
ou, em suas palavras, “O mundo está já constituído, mas também não 
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está nunca completamente constituído” (Merleau-Ponty. 2018, p. 608), 
McLuhan (2007) diz que “fisiologicamente, no uso normal da tecnologia 
(ou seja, de seu corpo em extensão vária), o homem é perpetuamente 
modificado por ela, mas em compensação sempre encontra novos meios 
de modificá-la” (McLuhan, 2007, p. 65).

2 A Internet como Meio Produtor de Sentido

Independente das conclusões a que chegaram os estudiosos que 
tratam das primeiras associações humanas, se foram essenciais para 
o fortalecimento ou para evitar a degradação total da espécie, é con-
senso que a comunicação é o tecido das relações intersubjetivas. Essa 
necessidade e a avidez humana por conhecer levam à busca constante 
e crescente pela possibilidade e a facilidade de alargar fronteiras, indo 
além do espaço que o corpo é capaz de alcançar por si. A técnica da 
escrita, ou a significação por ícones e índices, permite o registro de 
vontades e saberes para a posteridade. É uma prova da vontade humana 
de que o significado que se dá ao mundo não pereça com o indivíduo. 
Com essa tecnologia o homem vence o tempo e com a possibilidade de 
imprimir os significantes em material portátil, como o papiro, o homem 
vence o espaço.

Mais além, os símbolos do alfabeto fonético vêm alterar profunda-
mente as civilizações. De acordo com Fang (1997), a convergência entre 
o papiro egípcio e o alfabeto fonético grego é a primeira revolução da 
comunicação: “a mente humana nunca mais estaria restrita aos limites da 
memória. O conhecimento torna-se sem fronteiras” (Fang, 1997, p. xvii). 
McLuhan (2007) descreve o alfabeto fonético como uma tecnologia 
única e se debruça com afinco sobre o tema, apontando que “o alfabeto 
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significou o poder, a autoridade e o controle das estruturas militares, a 
distância. Quando combinado com o papiro, o alfabeto decretou o fim 
das burocracias templárias estacionárias e dos monopólios sacerdotais 
do conhecimento e do poder” (p. 101). Ele aponta que houve uma 
ruptura drástica entre o mundo falado e o escrito com o advento desse 
conjunto simbólico, divisão que sacrificou uma infinidade de percepções 
e sentidos que antes eram representados por hieróglifos e ideogramas 
(McLuhan, 2007): “Só o alfabeto fonético produz uma divisão tão clara 
da experiência, dando-nos um olho por um ouvido e liberando o homem 
pré-letrado do transe tribal, da ressonância da palavra mágica e da teia 
do parentesco” (McLuhan, 2007, p. 103).

Ainda na esteira da portabilidade das mensagens está a imprensa, que 
possibilitou a distribuição do conhecimento a esferas da sociedade que 
não eram da ordem do clero ou dos burocratas da nobreza. A máquina 
de Gutemberg de imprimir letras em papel promoveu agilidade na re-
produção de textos e barateou o acesso aos meios escritos. “A imprensa 
se prestou a massivas alterações políticas, religiosas, econômicas, edu-
cacionais e pessoais” (Fang, 1997, p. xvii). No entanto, é apenas com 
a publicação dos jornais periódicos que se vê uma alfabetização mais 
massiva do “homem comum”, que passa a receber conhecimento sobre 
eventos de diferentes lugares do mundo, pelas letras e pelas fotografias 
impressas. Esse novo sentido produzido leva a alterações do cotidiano e 
da arquitetura das cidades, que, fossem grandes ou pequenas, passaram 
a ter bibliotecas públicas, por exemplo (Fang, 1997). Vê-se já aqui que 
o próprio design do veículo sinaliza o teor, o conteúdo e o formato da 
mensagem, impõe limitações de fluxo, tema, formatação e edição e 
altera as interações e o campo a sua volta. 
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A partir disso as tecnologias de comunicação se desenvolvem em 
velocidade acelerada. McLuhan comenta: “hoje, as tecnologias e seus 
ambientes consequentes se sucedem com tal rapidez que um ambiente já 
nos prepara para o próximo” (McLuhan, 2007, p. 12). As casas passam 
a abrigar diferentes meios de comunicação de massa, que se tornam a 
maneira mais rápida de se conhecer o mundo. É o que Fang chama de 
communication Toolshed Homes, ou seja, os lares “foram transforma-
dos em locais centrais para a recepção de informação e entretenimento 
graças ao telefone, à radiodifusão, às gravações, melhorias na tecnolo-
gia de impressão e serviço de correio barato e universal” (Fang, 1997, 
p. xvii). Logicamente, diante do que foi exposto anteriormente, esses 
meios transformam o século XIX em um período de mudanças políticas, 
culturais e psicológicas radicais e intensas. O homem e a mídia já não 
se separam mais. Diante disso percebe-se a importância do estudo dos 
meios que permitem os fluxos infocomunicacionais, já que eles marcam 
o cenário social, embora os estruturalistas indiquem que o objeto dos 
estudos da comunicação deva ser a mensagem. 

Em face dessas modificações nos meios e na forma como os uti-
lizamos, e do que foi dissertado acima a respeito da construção do 
conhecimento, é pertinente retomar a ideia de McLuhan de que os 
meios, ou veículos de comunicação, são extensões do corpo: permitem 
que seja possível a vivência de experiências em outro tempo e espaço 
que não aquele em que se encontra o usuário do canal. Por exemplo, as 
sociedades saíram do compartilhamento de informações por mensagens 
enviadas por pombos-correios, passando para o sistema de correios e 
o telégrafo até chegarem à instantaneidade dos emails e redes sociais 
virtuais. E quando os meios se transformam, o homem se transforma. 
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Para Merleau-Ponty (2018), essa dilatação do espaço percebido, por si 
só, vem modificar os conceitos que explicam a realidade ao operar uma 
alteração do campo fenomenal, este determinante para a compreensão 
de mundo, dos objetos e do próprio sujeito.

Ao observar os paulatinos avanços dos meios de comunicação, 
McLuhan calculou que a tecnologia conseguiria, num futuro próximo 
ao momento em que escrevia, simular a consciência, o que seria a fase 
final das extensões do homem. A consequência disso seria o alargamento 
do conhecimento para toda a sociedade humana, assim como aconte-
ceu com as tecnologias que simulam os nervos e os órgãos de sentido. 
Para Fang (1997), a revolução seguinte foi a Information Highway, 
que resulta da “convergência entre computador, radiodifusão, satélites 
e tecnologias visuais”, uma vez que “a comunicação está eliminando o 
transporte para o trabalho, os estudos e a diversão” (p. xvii).

Quando da primeira publicação de Os Meios de Comunicação como 
Extensões do Homem, a internet sequer existia. Na verdade, apesar de 
seu autor mencionar as memórias eletrônicas e a IBM como empresa 
do ramo de processamento de informações (McLuhan, 2007), os pri-
meiros microprocessadores não haviam sequer sido criados até o início 
dos anos 1970. É só no fim dessa década que os computadores pessoais 
chegam ao mercado, com sua indústria inaugurada de fato em 1977, a 
partir da introdução do Apple II, da empresa Apple Inc.; do TRS-80, 
fabricado pela Tandy Radio Shack; e do Personal Electronic Transactor 
(PET), da Commodore Business Machines. A disputa de mercado fez 
os preços caírem e indivíduos, pequenas e médias empresas e escolas 
de ensino fundamental e médio puderam adquirir as máquinas, que são 
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então popularizadas (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019; 
Warner, 2004). Mas McLuhan (2007) já havia mencionado:

Em matéria de coleta de dados, chegamos a ponto semelhante [ao 
uso da terra real como mapa de si mesma] a partir do momento em 
que cada chiclete que mastigamos é registrado por um computador, 
que traduz os nossos menores gestos numa curva de probabilidade 
ou de algum parâmetro da ciência social. Nossa vida particular e 
associativa se transformou em processo de informação justamente 
porque projetamos para fora nosso sistema nervoso central, sub 
specie de tecnologia elétrica. (McLuhan, 2007, p. 71)

Tem-se a impressão de que suas observações sobre os meios que 
vigoraram até seu tempo seriam, na verdade, uma previsão acerca da rede 
internacional de computadores. Com foco especial na televisão, indica 
que “ação e reação ocorrem quase que ao mesmo tempo” (McLuhan, 
2007, p. 18), característica hoje bastante relacionada à internet. Talvez, 
por ter se voltado à noção de que o meio consegue traduzir o sentido 
do seu tempo, pôde ter uma noção dos rumos da sua sociedade ao tratar 
deles com profundidade. Assim, ainda que os fluxos comunicacionais 
tenham sido paulatinamente alterados, o pensador continua pertinente.

A possibilidade de comunicação por meios tecnológicos ao longo 
dos anos seguintes passou do modelo de um para um — como nas cartas 
e telefonemas — ou de um para todos — a exemplo dos impressos, do 
rádio e da televisão (nestes casos, o acesso à posição de comunicador 
era outorgado apenas a poucos indivíduos) – para um modelo em que 
muitos podem produzir e muitos têm acesso a informações, que é o 
caso da internet: com uma conta de email ou perfil em uma mídia social 
online podem-se receber mensagens de e enviá-las para indivíduos e 
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instituições conhecidos como também desconhecidos. Ela “é ao mesmo 
tempo uma possibilidade mundial de transmissão, um mecanismo para 
informação, disseminação e meio para colaboração e interação entre 
indivíduos e seus computadores sem limitação de fronteiras” (Leiner 
et al., 2009).

A expressão de McLuhan sobre os meios existentes em meados dos 
anos 1960 que diz que a era eletrônica “criou um ambiente totalmente 
novo” (McLuhan, 2007, p. 11), devido às influências dos veículos 
comunicacionais que se tornaram possíveis pela energia elétrica, pode 
ser comparada ao pensamento que levou o cientista e psicólogo Joseph 
C.R. Licklider a pensar em criar um meio que mais seria uma espécie 
de ambiente virtual. Sua ideia era a de se beneficiar dos avanços das 
tecnologias da informação e comunicação para, por meio de uma com-
putação interativa, criar uma “Galatic Network” (Leiner, et al., 2009, 
p. 22). Foi em 1962, apenas dois anos antes da publicação da citada obra 
de McLuhan, que nasceu a ARPANET (Advanced Research Projects 
Agency Network), um projeto, ainda sob a tutela do exército americano, 
que interligava computadores para a troca de informações acerca de in-
vestigações. As trocas comunicacionais nesse meio/ambiente teriam como 
objetivo o enriquecimento do conteúdo informacional dos indivíduos 
para que o mundo conhecido fosse expandido. Em 1972 a introdução 
do email refletiu avanços nas pesquisas para interligação das máquinas 
e o crescimento da ARPANET, que saiu do contexto militar para virar a 
Internet (Castells, 2004; Leiner, et al., 2009). A Internet só passou a ser 
comercializada para uso privado em 1990, ainda que McLuhan ante-
cipadamente tivesse apontado que detalhes da vida privada já estavam 
a ser armazenados pelos computadores – e aos moldes do que notícias 
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sobre coleta e uso de dados pessoais vêm mostrando na atualidade2. O 
email, a partir de então, passa a ser, por mais de uma década, a maior 
rede de comunicação entre usuários e anuncia o tipo de atividade que 
se tem hoje na World Wide Web – WWW (Leiner, et al., 2009). 

As fronteiras do mundo se alargam de maneira sem precedente com 
a realidade da ligação dos computadores em rede. “A propagação da 
produção midiática, emanada de uma multiplicidade de pensamentos 
independentes, levou a aumentos do que o pós-modernismo identifica 
como descentralização e fragmentação, com uma dilatação de expres-
sões de pontos de vista, quadros de referência, experiências e histórias” 
(Fang, 1997, p. xviii). Assim como aconteceu com os outros meios, 
novas formas de interação social tornam-se possíveis com a internet e 
a formação de comunidades virtuais. Ainda que a televisão permitisse 
que a mensagem fosse levada por distâncias, ela não promovia propria-
mente uma interação recíproca; e o telefone, embora viabilizasse esse 
tipo de interação, não criava comunidades. Já na internet as interações 
interpessoais não só deixaram de depender da localidade dos indivíduos 
como inclua várias pessoas em intercâmbio de mensagens: “novos e 
selectivos modelos de relações sociais substituem formas de interação 
humana limitadas anteriormente” (Castells, 2004, p. 145). 

Hoje, mais da metade do mundo tem acesso à internet: se em 2018 
o número de usuários era de 23,1% da população global, hoje há 4,388 
bilhões de usuários online, o que representa 51,2% da população mun-
dial (Statista, 2019a e 2019b). Na Europa, do total de habitantes dos 28 

2. Em 2016, por exemplo, a empresa Cambridge Analytica foi implicada em um 
grande escândalo mundial que envolvia também a empresa Facebook. O motivador 
das preocupações foi a recolha de dados pessoais de usuários dessa mídia social 
em favor de candidatos à presidência dos Estados Unidos. C.f. Chang, A. (2018).
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países da União Europeia com idade entre 16 e 74 anos, 76% usaram a 
internet todos os dias ou quase todos os dias em 2018 (Eurostats, 2019b), 
83% o fizeram pelo menos uma vez por semana (Eurostats, 2019c) e 
87% usaram-na pelo menos uma vez no referido ano (Eurostats, 2019a). 
Na pesquisa da European Comission realizada no primeiro trimestre 
de 2017 entre participantes com a mesma faixa etária, 33% deles ha-
viam, nos três meses anteriores, usado a internet para fazer o upload 
de conteúdo criado por si para websites de tipos diversos, entre textos, 
imagens, fotos, vídeos e música (Eurstats, 2019d).

É importante notar que essa participação intensa significa o acesso 
de muitos a conteúdo informacional de pessoas de diversas culturas em 
diversos formatos – e ainda em diferentes línguas, já que os softwares 
de navegação possuem ferramenta para a tradução de textos. Esse tan-
genciamento de culturas seguramente faz emanar e produzir sentidos 
que alteram o campo fenomenal em que se insere cada indivíduo.

3 Considerações Finais

Os dados acima demonstram a relevância do ambiente digital para as 
trocas infocomunicacionais. Aliando-os aos pensamentos de Merleau-
-Ponty e McLuhan, é inexorável pensar que o uso da internet é construtor 
de sentidos e conceitos, que, continuamente resgatados, transformam 
o mundo. Como se argumentou, o corpo tem experiências que não se 
destacam das sensações produzidas pela própria atividade de uso dos 
aparelhos infocomunicacionais digitais que permitem o acesso ao meio/
ambiente que é a internet. A instantaneidade de fluxo de mensagem 
possibilitada apesar de longas distâncias, a conexão constante por 
aparelhos de portabilidades distintas, a necessidade de alimentação de 
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baterias pela eletricidade, a viabilidade de comunicação com pessoas 
que não ocupam o mesmo espaço (e fuso horário) a baixo custo para 
o usuário, tudo isso vem modificar o cotidiano e as relações humanas.

É também necessário assinalar que há, em alguns grupos sociais, 
limitações impostas por diferentes aspectos desse meio. Uma delas está 
relacionada à deficiência na literacia para uso de plataformas digitais, o 
que significa que há usuários que não as utiliza ou não faz bom uso delas 
por não conhecerem as possibilidades de uso. Assim, o sentido dessas 
tecnologias para eles é muito diferente daquele produzido para pessoas 
que têm esses meios em seu cotidiano. Outro ponto é a restrição pelo 
design. Com isso se quer dizer que as tecnologias são desenvolvidas 
com certas barreiras de utilização, propositais ou não, típicas da forma 
como foi pensado o seu funcionamento, sua interface e a interação com 
ela ou através dela. A produção de sentido também está comprometida 
com esse tipo de restrição. Ademais, o poder aquisitivo dos indivíduos 
também limita esse acesso, pois é determinante para a obtenção dos 
aparelhos que são os próprios meios de comunicação. É, portanto, pos-
sível pensar que aqueles que possuem aparelhos como tablet, laptop, 
desktop e smartphone vivem o mundo de forma diferente de quem não 
os possui.

McLuhan (2007) aponta também diferenças entre a Europa e a 
América, os países desenvolvidos e os não desenvolvidos, em termos de 
acessibilidade às tecnologias de comunicação, mencionando como essa 
desigualdade nos diz sobre a relação entre membros de suas sociedades. 
Utilizando essa reflexão para olhar a internet, é possível concluir que 
ela produz sentidos diferentes em localidades distintas. O número de 
pessoas com acesso a esse meio/ambiente aumentou em todo o mundo, 
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mas nos países desenvolvido isso quer dizer 80,9% da população em 
2018, ao passo que, nos países em desenvolvimento, apenas 45,3% de 
seus habitantes está online. Em 2005, somente 7,7% da população de 
países em desenvolvimento acessava a internet, enquanto 61,3% dos 
habitantes de países desenvolvidos já o faziam. Tanto o crescimento 
quanto a diferença podem ser levados em consideração para se pensar 
a produção de sentido, uma vez que, como se defendeu, as experiências 
com os meios de comunicação influenciam a percepção acerca do outro 
e do mundo. 
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As Travessias da Ficção Seriada na TV 
Brasileira

Adriana Pierre Coca1

1 Introdução: a Semiosfera

Esta reflexão problematiza como a ficção seriada brasileira está se 
reconfigurando diante das transmutações do atual contexto comunica-
cional audiovisual, a partir da observação de narrativas que transitam 
na periferia da semiosfera, levando em conta, sobretudo, a noção teórica 
de tradução do semioticista Iuri Lotman (1999). O aporte teórico-me-
todológico principal é a Semiótica da Cultura (SC), considerando que 
os sistemas culturais transcorrem em um espaço semiótico que Lotman 
(1996) denominou semiosfera, dimensão abstrata que acolhe os en-
contros entre as diferentes culturas. A semiosfera abarca tudo o que é 
próprio da significação, constituindo-se como o ambiente propício para 
a semiose (processos de significação). Lotman (2007, p. 8) defende que 
é na semiosfera que ocorre a sincronização do “(...) espaço semiótico 
que preenche as margens da cultura, sem a qual os sistemas semióticos 
separados não podem funcionar ou se formar.”. Como “espaço” de 
realização da semiótica, a semiosfera está em constante movimento, 

1. Doutora, pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Porto Alegre/RS, Brasil.

 E-mail: pierrecoca@hotmail.com
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porque, assim como comporta as tensões internas entre os textos da 
cultura, está “aberta” à informação externa/nova.

A semiosfera, segundo o autor (Lotman, 1998) se compõe de um 
centro, um núcleo duro composto de elementos invariantes e no qual 
os códigos, as regras dos sistemas culturais são mais rígidos. É onde 
se concentram, por exemplo, os textos televisuais hegemônicos, conse-
quentemente, as narrativas de ficção pautadas por elementos regulares, 
a exemplo das telenovelas da TV aberta brasileira em sua maioria e, 
sobretudo, aquelas narrativas exibidas no prime time, horário que ainda 
garante a audiência mais alta das obras de ficção da televisão aberta 
no Brasil. Por outro lado, as fronteiras (margens) das semiosferas se 
compõem de elementos variantes, que permitem as remodelações dos 
sistemas culturais, sendo espaços ocupados por textos que estão mais 
suscetíveis a mudanças e que dão acesso a novas informações, permitin-
do a reconfiguração dos sistemas da cultura, como algumas produções 
televisuais pensadas para serem exibidas também na internet e na TV 
paga, por vezes, antes da sua veiculação na televisão de canal aberto, a 
exemplo da série Carcereiros (TV Globo/2017)2, que foi ao ar primeiro 
na TV por assinatura e pela GloboPlay, plataforma de vídeos on demand 

2. A série Carcereiros conta a história de vida e os conflitos enfrentados, por causa 
da sua profissão, do carcereiro Adriano (Interpretado pelo ator Rodrigo Lombardi) 
e é baseada no livro homônimo escrito pelo médico e escritor Drauzio Varella. 
Antes mesmo da sua estreia na TV aberta, o drama conquistou o Prêmio Full 
Episode no Marché International des Programmes de Télévision (MPITV), 
uma das principais feiras do mercado de conteúdo do mundo, que acontece em 
Cannes, na França. Atualmente está sendo rodada a sua terceira temporada. A 
AMC, emissora que exibe a série americana The walking dead, já comprou a 
série brasileira e deve disponibilizá-la no serviço de streaming Sundance Now, 
disponível em países como: Canadá, Estados Unidos e Reino Unido. Informações 
consultadas em: Castro e Guaraldo (2018) e G1 (2017).
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(VoD) da TV Globo3, prática incomum e que está sendo “experimenta-
da” pela emissora4. Além das travessias em relação ao formato/modo 
de exibição, a história contada também sinaliza alguns aspectos que 
podem oferecer instantes de reconfiguração em relação ao conteúdo 
narrativo, acreditamos que isso acontece quando o tom dramático é 
acentuado distanciando o enredo do folhetim; nos momentos em que a 
violência também é tratada de modo mais intenso que em outras séries 
do gênero e, ainda, ao transitar com desenvoltura pela seara documental, 
mesclando depoimentos de carcereiros reais à narrativa ficcional, embora 
esse recurso não seja uma novidade, esse registro documentarizante 
não é usual na teleficção (Odin, 1985). Segundo Odin (1985), essas 
produções desencadeiam uma leitura documentarizante, porque são 
capazes de fazer com que o “leitor” construa a imagem do enunciador, 
pressupondo sua realidade.

Retomando a explicitação sobre o movimento das semiosferas, re-
corremos a Américo (2017) para lembrar que as fronteiras semióticas 
em alguns casos podem ser associadas às fronteiras geográficas, isto é, 
podemos pensar em uma semiosfera da cultura brasileira e uma semiosfera 
cultural russa, assim como as semiosferas também podem ser distintas 

3. A emissora faz parte da Rede Globo, que é o terceiro maior conglomerado de 
comunicação do mundo. Ao lado da Televisa, rede mexicana, assume um papel 
de destaque no âmbito latino-americano. Em se tratando de teledramaturgia é 
referência, sobretudo, pela produção de telenovelas, que já foram exportadas para 
mais de 150 países. Na contemporaneidade, no entanto, é visível uma inclinação 
para a produção cada vez maior de séries, sem deixar, é claro, de produzir seu 
principal produto ficcional que, ainda, são as telenovelas.

4. Outra prática pouco usual observada na Rede Globo é a exibição ou compra 
de séries apenas para ficarem disponíveis na plataforma digital, mas que tem o 
capítulo de estreia colocado no ar na TV aberta, como um chamariz para divulgar 
os produtos de ficção on-line. Foi assim com a produção original Ilha de ferro 
(TV Globo/2018) e com a trama americana The good doctor (ABC/2017).
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historicamente, por exemplo, podemos descrever a cultura portuguesa 
contemporânea e a cultura portuguesa do século XIX. A autora explica, 
ainda, que se trata de um processo bilateral, pois um texto da cultura pode 
romper seus limites e se direcionar para fora da sua semiosfera, sendo 
(ou não) assimilado por outra. Ao mesmo tempo, é também um processo 
ambíguo, porque na zona de fronteira, os textos culturais estão sujeitos à 
separação e a união. Essa é a mobilidade da fronteira semiótica da cultu-
ra, um texto é considerado próprio de determinado espaço semiótico ou 
alheio a ele, dependendo do ponto de vista do observador.

Assim, por meio de uma infinidade de travessias possíveis no espaço 
da semiosfera, é que ocorrem as incorporações, expansões e mudanças 
nos textos culturais, processos nos quais estão imersos os textos de fic-
ção seriada como os exemplos mencionados, alguns mais suscetíveis a 
mudanças e outros mais “regulares” e resistentes a atualizações.

Este texto está dividido em três momentos, além desta apresentação. 
Começamos com o item Cultura e Tradução, no qual desenvolvemos as 
premissas teóricas basilares, que são as noções de Cultura, Tradução e 
Fronteira Semiótica; em seguida, fazemos alguns relatos mais específicos 
sobre alguns observáveis empíricos e encerramos com as Considerações 
Finais da pesquisa, que é uma investigação em andamento, faz parte de 
um projeto maior a ser desenvolvido como um estudo de pós-doutora-
mento, a partir do segundo semestre de 2019 no Programa de Ciências 
da Comunicação da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, Portugal.

2 Cultura e Tradução

Antes de adentramos nas questões conceituais com mais atenção, 
reforçamos que esta pesquisa tem a Semiótica da Cultura (SC) como 
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argumento central. A SC é uma disciplina teórica que surge da neces-
sidade de compreender a construção da cultura e que tem como objeto 
de investigação os sistemas semióticos. Essa preocupação nasceu no 
departamento de semiótica da Universidade de Tártu, na Estônia, du-
rante os anos 1960, principalmente a partir dos Encontros de Verão. É 
nesse contexto que a comunicação passa a fazer parte dos interesses 
dos pesquisadores de Tártu-Moscou, entre eles Iuri M. Lotman, um dos 
principais representantes dessa perspectiva teórica (Machado, 2003).

Logo, um conceito fundamental para pensar os sistemas semióticos, 
segundo Lotman (1996; 1998), é cultura, definida pelo autor (Lotman, 
1996) como um texto complexo, um dispositivo pensante que detém 
inteligência e memória coletiva. Para ele, nós 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. Dito de outra manei-
ra, cada linguagem é formada por códigos específicos, as linguagens 
tecem os textos da cultura, que constituem os sistemas culturais que se 
intersectam na semiosfera.

Por isso, nesta pesquisa a linguagem televisual é vista como um 
texto da cultura. Isso porque, segundo Lotman (1999), a noção de 
texto se expande e acolhe as mais distintas manifestações da cultura, 
não se restringe apenas a um texto verbal, literário e nessa dinâmica 
a mobilidade entre os sistemas da cultura é possível por meio de um 
processo de tradução.

Lotman (1996) reconhece que há níveis na semiosfera que vão do 
homem ao texto isolado e às semiosferas globais. Podemos, então, 
entender que as semiosferas se sobrepõem e se interseccionam umas 
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com as outras, cada uma delas com potencial para o diálogo, a troca 
semiótica. O que faz parte do mundo externo a um sistema cultural 
pode penetrar no mundo interno de outro sistema e vice-versa. É im-
portante observar que a periferia da semiosfera tem papel importante 
nesse cenário, já que é na fronteira que se concentram os pontos que 
pertencem simultaneamente aos espaços interno e externo dos sistemas 
da cultura. “Há uma diferença significativa entre o centro e a periferia 
da semiosfera, próxima a sua fronteira: o centro, o núcleo da semiosfera 
é inativo, inerte, incapaz de evoluir; já a periferia (…) é extremamente 
dinâmica.” (Américo, 2017, p. 10).

No entanto, a informação que está fora do espaço da semiosfera 
só pode se integrar ao que está dentro se for “traduzida”, logo, a fron-
teira funciona como um mecanismo de semiotização que transforma 
informações externas (não-texto) em texto (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.

Um exemplo dado por Lotman (1990) nos auxilia a compreender 
essa transição que leva as semiosferas (sistemas culturais) a ocupar, ora 
o centro, núcleos rígidos de determinada cultura, ora a periferia, zona 
fronteiriça, de tradução e transmutação. O autor lembra que nos anos 
1950 a calça jeans era usada por trabalhadores braçais americanos e 
associada à contracultura, como um símbolo de resistência, no entanto, 
ao longo do tempo sofreu modelizações que a tornaram uma vestimenta 
comum, não mais vinculada à rebeldia, usada em contextos sociais 
diversos e por pessoas das mais variadas idades e culturas.
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Este nos parece um bom exemplo para pensarmos que observar e 
refletir sobre esses sistemas que interagem na semiosfera nos auxiliam 
a compreender o mundo, são fontes de conhecimento e um caminho 
possível para estudar, inclusive, os processos de construção dos textos 
televisuais. Pois, o que interessa à Semiótica da Cultura são as relações 
entre os textos, visto que “(...) um texto não é a realidade, mas o material 
para a reconstruir.” (Lotman, Uspênski, & Ivanóv, 1981, pp. 44-46). 
Essa reconstrução passa pela função criativa de novos textos culturais 
em um movimento ininterrupto que se dá com mais frequência, como 
já dissemos, nos limiares dos sistemas, nas zonas de intersecção, de 
fronteira.

Esses encontros desencadeiam as semioses (processos de signifi-
cação), ações de inteligência, que mantêm a engrenagem da cultura 
em funcionamento, proporcionando a troca de informações, gerando 
comunicação, produzindo memória e processos criativos. Enlaces que 
acolhem tanto os processos de regularidades (tradutibilidades) e repeti-
ções (redundância), quanto os de tensionamentos de códigos e de sentidos 
(que podem levar aos instantes de intradutibilidades). Pois, segundo o 
princípio organizativo que rege os sistemas de signos, cada linguagem 
tem as suas regras e códigos que lhe dão contorno e lhe asseguram a 
comunicação, como acontece com a linguagem televisual, mas também 
limites e potencialidades, que permitem a sua reestruturação.

Importante compreender que nos processos de semiose, o que acon-
tece é de fato um diálogo entre os sistemas da cultura. Como explicita 
Irene Machado (2003; 2007), a Semiótica da Cultura deve a Bakhtin a 
noção de dialogismo. A autora esclarece que nesses processos relacio-
nais, o dialogismo de Bakhtin se preocupava com as interações entre 
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o homem e o mundo por meio da linguagem e a SC de Lotman com as 
relações entre os sistemas de signos contextualizados culturalmente. 
Nessa via, Lotman ao investir na compreensão da dinâmica dos encon-
tros culturais acabou por “(...) construir uma teoria crítica da cultura” 
(Machado, 2007, p. 16).

Salientamos que nos encontros/diálogos estabelecidos na(s) semiosfe-
ra(s) existem diferentes níveis de intersecções e graus de tradutibilidade 
e intradutibilidade entre os sistemas culturais. E são os momentos de 
intradutibilidade que nos deslocam da “zona de conforto” garantida pela 
regularidade, pelo reconhecimento dos códigos de determinada lingua-
gem: essa é a experiência que permite a transformação dos sistemas. 
Lotman (1999) nos explica, são os órgãos do sentido que se conscien-
tizam/percebem algo como contínuo (regularidade/tradutibilidade), 
que promovem a percepção já esperada; o contrário nos desestabiliza, 
porque a percepção sentida é inesperada (irregularidade/ruptura de 
sentidos/intradutibilidade), podendo desencadear a geração de nova 
informação/sentidos. 

Isso acontece porque o processo de tradução entre sistemas ao 
dialogar com as tradições culturais constrói modos de projeção na 
cultura no aqui e agora, feitos por meio de percursos de sentido que 
apontam para um além das fronteiras já existentes, propondo outras 
interfaces (Nakagawa, 2008, pp. 111-112).

Na TV aberta brasileira, um texto ficcional apresentar em sua estru-
turalidade 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 cien-
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tes, 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 programação das emissoras 
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 momentos de intradutibilidades, isso por-
que a linguagem da TV constituiu seu próprio sistema modelizante que 
foi sendo construído ao longo do tempo num regime de codificação de 
gêneros e de formatos bastante específicos. Segundo a SC, os sistemas 
de organização das linguagens são sistemas modelizantes.

E quanto às narrativas ficcionais da televisão aberta brasileira, po-
demos observar que se evidenciam como modelizantes, determinando 
alguns padrões: o encadeamento dos planos de câmera, que conduzem o 
olhar do espectador, sugerindo determinada leitura; a busca pelo “efeito 
de real” (Barthes, 2012) na composição da mise-en-scène; a existência 
de ganchos narrativos, herança do folhetim; ou mesmo o estabeleci-
mento de núcleos de personagens protagonistas e secundárias, só para 
mencionar alguns elementos que as compõem e que em certa medida 
também estão presentes em outros textos televisuais e não só na ficção 
seriada (Coca, 2018).

Isto posto, sucintamente, podemos dizer que a linguagem televisual 
é um texto cultural, que opera por códigos específicos, porém conheci-
dos do grande público, porque há muitos anos as gramáticas do meio 
foram se cristalizando na memória coletiva do telespectador, ainda que 
esse sistema da cultura venha se atualizando, como é próprio da dina-
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micidade da cultura, as regularidades/tradutibilidades se sobressaem. 
Pois as mudanças na cultura podem ser graduais (lentas) ou intensas 
(explosões semióticas) e acontecem, porque, segundo Lotman (1999), 
os sistemas culturais operam por meio de processos de previsibilidades 
(regularidades) e imprevisibilidades (irregularidades), esses processos 
garantem os instantes de tradução de um texto ou sistema cultural a outro 
(tradutibilidades) ou o inverso, os momentos de intradutibilidades, que 
como vimos até esse ponto, são imprescindíveis para as reconfigurações/
travessias dos textos da cultura e acontecem nos limites das fronteiras, 
que são os espaços mais propícios para as trocas semióticas. 

Lotman afirma que “A combinação de tradutibilidade-intradutibilida-
de (cada uma em diferentes graus) é o que determina a função criativa.”. 
(2007, p. 19), pois, segundo ele, é o ato da tradução (ou não) que cria 
o ato criativo, ou seja, o modo como esses textos são produzidos é que 
vão possibilitar a geração de novas mensagens/sentidos. 

Com base nessas considerações teóricas, a seguir vamos pontuar 
alguns exemplos de produções da teledramaturgia da TV aberta que 
acreditamos que apresentam mais instantes de intradutibilidades do 
que regularidades em relação à linguagem televisual.

3 Transitando na Periferia da Semiosfera

Nesse item, daremos atenção a algumas produções que fazem parte 
do objeto empírico da pesquisa. Começamos discorrendo sobre a série 
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Hoje é dia de Maria5 (TV Globo/2005) que surpreendeu ao traduzir 
para a televisão o nordeste brasileiro com ludicidade. 

A série foi gravada em um cenário circular, um domus, com 360 
graus, todo pintado à mão. Um ciclorama, tecido que assumiu a função 
de um fundo infinito, como são moldados os estúdios de TV, funcionou 
também como uma “tela” que era pintada constantemente com diferentes 
paisagens-cenários, esses cenários bidimensionais eram misturados a 
outros em três dimensões. Todos os espaços cênicos foram montados 
com material reciclável, que foi usado inclusive na confecção do figu-
rino das personagens. Os objetos de cena passaram por um processo 
de envelhecimento. E a inspiração principal foi o teatro em suas mais 
variadas vertentes, além de distintas referências às artes visuais. Esse 
texto teledramatúrgico também explorou animações, digital e artesanal, 
marionetes assumiram papéis de animais em cena e técnicas como a 
pixilation foram utilizadas em cenas inteiras.

Tais recursos garantiram a produção uma visualidade incomum para a 
cenografia televisual. Não à toa, esse trabalho representou um desafio e uma 
ruptura no saber-fazer teledramaturgia, ao deixar o estúdio convencional, 

5. A redoma onde é contada a narrativa de Maria (Interpretada respectivamente pelas 
atrizes Carolina Oliveira (quando criança) e Letícia Sabatella, (na fase adulta)) 
representa em si a circularidade da história da protagonista, que tem a sua infância 
roubada pelo diabo após deixar seu lugar de origem e se enveredar numa busca até 
as franjas do mar. Ela retorna para casa depois de muitas aventuras e desventuras 
pela Terra do Sol a Pino – essa é sua trajetória na primeira temporada, também 
chamada de “jornada” pelos realizadores. Na segunda jornada, é nas andanças 
por uma cidade caótica que Maria se desvia de casa e depois a reencontra: como 
numa mandala que começa e termina no mesmo ponto, a protagonista traça 
seu caminho. Hoje é dia de Maria foi exibida em 2005, em janeiro e outubro, 
com 08 capítulos na 1ª temporada e com 05 capítulos na segunda. A série está 
disponível para venda em DVD e alguns capítulos podem ser assistidos no 
Youtube. O primeiro capítulo da segunda temporada, você encontra disponível 
em: agathakmm. (2013)
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animar marionetes para contracenar com artistas reais e unir cenários (bi) 
e (tri) dimensionais, entre outros aspectos. Por isso, acreditamos que a 
série Hoje é dia de Maria além de ampliar o modo de produzir e contar 
histórias na televisão, também instaurou novos processos de significação 
para a ficção em série. Isso, se considerarmos que há muito tempo as sé-
ries e minisséries brasileiras privilegiam a representação realista, grande 
parte delas baseadas em fatos históricos que se confundem com relatos 
verídicos e são concebidas com rigor na construção da mise-èn-scene que 
prima pelo “efeito de real” (Barthes, 2012). Algumas produções fazem, 
inclusive, o uso de cenas de arquivo da época que está sendo retratada, 
tudo em busca da incessante fidelização ao real. No caso de Hoje é dia 
de Maria aconteceu o inverso, não houve uma preocupação com a repre-
sentação realista e as travessias e reconfigurações de sentidos se deram 
pelo modo como as linguagens (Teatro, animação, pintura...) foram 
colocadas em semiose provocando rupturas de sentidos, exatamente, ao 
modo tradicional de representação majoritário na televisão.

Dois anos depois de Hoje é dia de Maria ser exibida, com inspira-
ções e circunstâncias semelhantes, a série A pedra do reino (2007/TV 
Globo)6 repetiu algumas dessas experiências visuais, como os animais 

6. A série A pedra do reino (TV Globo) também pode ser comprada em DVD e 
alguns capítulos podem ser assistidos no Youtube. O primeiro capítulo, você 
encontra disponível em: Tradição Lusófona. (2017). A inspiração principal 
para A pedra do reino foi o livro O romance d’a pedra do reino e o príncipe 
do sangue do vai-e-volta, de 1971, do escritor paraibano Ariano Suassuna. A 
narrativa ficcional se baseia na história que relata que, no ano de 1836, em uma 
cidade do interior pernambucano, os moradores tentaram fazer ressurgir o rei 
português Dom Sebastião. Os sacrifícios humanos realizados em prol do rei 
morto são lembrados até hoje em uma manifestação popular conhecida como 
Cavalgada da Pedra do Reino. A produção foi exibida em comemoração aos 80 
anos de Suassuna, completados no dia que o último capítulo foi ao ar. A série 
foi exibida de 12 a 16 de junho de 2007, por volta das 10 da noite.
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que lembram o teatro de bonecos construídos com material reciclado. 
O domus foi substituído por uma cidade-cenário em formato de arena, 
em uma locação e entrou em cena a desconstrução narrativa; persona-
gens de tempos narrativos distintos (passado e futuro) contracenando. 

O cenário segue os pressupostos da circularidade narrativa e convoca 
o espectador a rever seu modo de ler/compreender um texto televisual. 
Faz isso situando a personagem protagonista como narrador de três fases 
distintas da sua vida, no entanto, ocupando o mesmo espaço físico, o 
cenário-arena centraliza os três momentos da sua trajetória, o menino, 
o jovem adulto e o idoso são a mesma personagem, mas aparecem em 
cena juntos. Há ainda, as personagens onipresentes, que são as reza-
deiras/cantoras que simplesmente entram e saem dos espaços vividos 
das outras personagens que compõem a narrativa, sem sabermos com 
clareza quem são elas e qual papel/função dramática assumem na his-
tória que está sendo contada. Além de tudo, o texto verbal nessa obra 
é muito distante da coloquialidade dos textos televisuais. É um texto 
verbal de difícil compreensão/tradução, pautado na literatura do ro-
mancista Ariano Suassuna, que também participou da roteirização da 
produção para TV. A complexidade de A pedra do reino, no entanto, 
acreditamos esbarrar no limiar do texto artístico como supõe Lotman 
(1999) que, embora, considere que “(...) um texto incompreensível é 
uma etapa obrigatória para uma nova compreensão.”. (1978, p. 170), 
também alerta que as regularidades e as irregularidades devem coexistir, 
porque a total intradutibilidade dos códigos pode tecer um texto que 
não permita a comunicação.

As duas produções mencionadas foram dirigidas e também assinadas 
(roteiro final) por Luiz Fernando Carvalho, profissional reconhecido 
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por trabalhos experimentais na televisão do Brasil. Nos parece que as 
travessias foram mais flagrantes no âmbito da criação/produção em 
Hoje é dia de Maria e, ainda que existam na série A pedra do reino, a 
(des)construção narrativa inusitada é a detentora do alto grau de intra-
dutibilidade do enredo. 

Voltando nosso olhar para os temas das narrativas ficcionais re-
centes e, agora, observando menos os aspectos da produção/criação 
e os percursos narrativos, notamos atualizações inspiradas nas séries 
estrangeiras, narrativas que preocupam e influenciam as mudanças 
na ficção seriada brasileira. No que tange a temática, alguns sinais de 
mudanças podem ser percebidos, citamos as séries: Amorteamo (TV 
Globo/2015)7 – definida no site Memória Globo como um “melodrama 
sobrenatural” – e a policial Dupla identidade (TV Globo/2014) – que 
tem como protagonista um serial killer, figura do imaginário popular 
norte-americano e personagem habitual nas produções audiovisuais 
dos Estados Unidos. Na mesma via de aproximação com as temáticas 
das séries de sucesso internacional, foi ao ar também Supermax (TV 
Globo/2016), que arriscou unir ação e suspense em outro gênero nada 
costumeiro para o espectador brasileiro – o terror. Repensar as temáticas 
abordadas, é outro percurso de atualização da ficção seriada, uma traves-
sia que sinaliza um esforço de se adaptar aos novos tempos da teleficção, 
que nos últimos anos vem sendo transformada, principalmente, a partir 
das reconfigurações ocorridas na TV americana, que asseguraram um 

7. Amorteamo discorre sobre dois triângulos amorosos, unidos também pela morte 
e tem como cenário a cidade do nordeste brasileiro, Recife/PE. A história foi 
contada em 05 episódios.
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reconhecimento internacional dessas séries, impulsionado pela facilidade 
cada vez maior de acesso a essas obras digitalmente.

Importa destacar que em duas das séries supracitadas houve investi-
mentos relevantes na transmidiação, Amorteamo teve um desdobramento 
na forma de spin-offs8, com a websérie Causos do Zé Coveiro e a série 
Dupla Identidade um webdocumentário sobre assassinos em série. Essas 
expansões só reforçam que no cenário atual a televisão não apenas se 
trasladou da sala de estar e passou a ser assistida em diferentes lugares, 
como agora complementa a sua programação, desdobrando-se e disten-
dendo-se em outros dispositivos. Há mais de uma década, as telenovelas 
brasileiras, por exemplo, consideradas, ainda, o produto de ficção seriada 
mais tradicional na TV aberta, são pensadas considerando seu enlace 
com a internet; essas produções, por vezes antes mesmo de serem exi-
bidas em rede nacional, têm campanhas e capítulos-zero lançados na 
internet9. Algumas saem do ar na TV e continuam na Web. Duas delas, 
com públicos distintos, marcaram o ano de 2016: a telenovela Totalmente 
Demais (TV Globo/2015/2016), voltada para os jovens e colocada no ar 
por volta das sete da noite; e a telenovela Liberdade, liberdade (2016), 
que não era uma trama diária, foi ambientada no início do século XIX 
e exibida na faixa das onze da noite. Ambas tiveram sobrevida na Web 
com spin-offs10. Essas experiências mostram que independente do pú-

8. Spin-offs são derivações das produções audiovisuais; por exemplo, quando uma 
personagem secundária ganha desdobramento como protagonista em outra trama, 
além daquela para a qual foi criada. 

9. A telenovela Totalmente demais (TV Globo/2015/2016) teve o lançamento do 
capítulo zero somente na internet, trazendo a história pregressa dos protagonistas 
da trama, antes da sua estreia na TV aberta.

10. No caso da telenovela Liberdade, liberdade, foi ao ar a spin-off A lenda de mão 
de luva, e, em relação à telenovela Totalmente demais, a spin-off Totalmente sem 
noção demais.
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blico e da faixa de programação que as narrativas ocupam, a teleficção 
está se apoiando em ações desenvolvidas nas plataformas digitais. Uma 
travessia de conteúdo que se tornou imprescindível para a sobrevivência 
do texto televisual na contemporaneidade.

A transmidiação é um sintoma sociocultural que sinaliza um mo-
vimento de atualização da ficção seriada, mas é também uma reação, 
uma tentativa de evitar uma fuga maior do público que migra para os 
dispositivos digitais, sobretudo, aquele público mais jovem que esta-
belece com maior facilidade novas conexões na hora de se comunicar, 
se entreter e se informar. São as transições entre os diferentes sistemas 
da cultura, que tecem novos processos de significação para os mais 
variados textos da cultura, inclusive, as narrativas ficcionais.

4 Considerações Finais

Realizadas tais observações, reiteramos que, segundo os pressupos-
tos da Semiótica da Cultura, a mobilidade entre os sistemas culturais é 
possível por meio de 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, uma vez que as semiosferas se sobrepõem e se 
interseccionam, cada uma delas com potencial para o diálogo. 

Na TV aberta do Brasil a maior parte das produções se pauta pelas 
regularidades e, consequentemente, privilegiam os mecanismos de 
redundância, são histórias construídas a partir dos elementos/códigos 
reconhecíveis por parte do grande público, condicionando assim os 
processos de tradução da teleficção (tradutibilidades). No entanto, 
como exemplificado nesse texto, há obras que também oferecem ao 
espectador momentos intraduzíveis (intradutibilidades), aqueles que 
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podem conduzir à reconfiguração e atualização dessas narrativas fic-
cionais. Como reflete Lotman (1999), esses processos podem ser mais 
intensos ou amenos, mas ambos operam pela via da função criativa da 
linguagem, possibilitando a geração de novos sentidos.

Entendemos que os exemplos trazidos para essa reflexão como as 
séries Hoje é dia de Maria e A pedra do reino, ainda que tenham sido 
exibidos pela emissora hegemônica (TV Globo) e acolhidos por con-
textos comerciais e econômicos rígidos, são trabalhos transgressores 
aos modelos de visualidade e narrativo canônicos e, por isso, capazes 
de proporcionar instantes de intradutibilidades, tecendo uma crítica à 
própria ficção seriada normatizada. 

As outras produções citadas, as séries: Amorteamo e Dupla Identidade 
e as telenovelas Totalmente demais e Liberdade, liberdade, apresentam 
rupturas de sentidos de outra ordem, indicam uma sobrevida dessas 
histórias fora da TV e a adaptação aos novos mecanismos de tradução 
descobertos na relação da televisão com as plataformas digitais. 

Para encerrar, reiteramos que, como nos orienta Lotman (1978), 
não endossamos a ausência de regras, a liberdade total em relação aos 
códigos que formam determinada linguagem, com a televisão também 
deve ser assim, apostamos na atualização dos sistemas da cultura pela 
via dos movimentos dinâmicos entre os mecanismos de tradutibilidades 
e intradutibilidades, que devem coexistir.
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Fronteiras Midiáticas: a Cobertura da 
Imigração Venezuelana no Brasil

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer1

Érica Reis Jeffery Ferreira2 

1 Imigração Venezuelana no Brasil

Em meados de 2018, o Jornal Nacional levou ao conhecimento de 
seus receptores uma acentuada corrente imigratória de venezuelanos no 
Brasil, com entrada no país por meio da fronteira existente com o Estado 
de Roraima (RR). Segundo essa mídia, estes imigrantes se instalaram, 
principalmente, na cidade fronteiriça de Pacaraima, onde, segundo 
dados da prefeitura divulgados em agosto de 2018, estes imigrantes 
chegaram a representar 10% da população local (Félix & Costa, 2018).

Esta cobertura é emblemática, uma vez que é entendida, no pre-
sente estudo, enquanto simbólica por ser uma das primeiras correntes 
imigratórias acentuadas no Brasil após a Nova Lei de Migração (Lei 
Número 13.445/2017), sancionada em maio de 2017 e que, ao contrário 
de regulamentações anteriores vigentes no país, possui uma abordagem 
humanística do tema, estando de acordo com os direitos assegurados pela 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) em detrimento de 
interesses político-econômicos do país (Oliveira, 2017). Entrementes, a 
mídia também mostrou os conflitos decorrentes desta imigração, como 
a morte de imigrante por espancamento, fechamento da fronteira por 
ordem de um juiz de primeira instância e posterior abertura e agressões 
mútuas ocorridas tanto em Pacaraima quanto em Boa Vista apontando 
que, além dos aspectos legais, outros fatores estão envolvidos na relação 
entre nacionais e estrangeiros, e um deles, objeto deste estudo, é a mídia.

1.1 Cidadania de Imigrantes e Estrangeiros no Brasil (Regulamen-
tação, Preconceito e Mídia)

A forma de recepção e relação com os entrangeiros e imigrantes no 
Brasil está relacionada a, ao menos, dois fatores distintos: determinação 
legal (legislação que regulamenta quais são os direitos e deveres desses 
indivíduos no país) e direcionamento social, que está relacionado à forma 
de relação que se estabelece com esses indivíduos e à imagem desses 
estrangeiros no país. Esses dois fatores e a forma como se relacionam 
serão problematizados a seguir.

Camargo (2012), em dissertação que problematiza os direitos dos 
imigrantes no Brasil, inicia-o fazendo uma importante distinção: imi-
grante e estrangeiro. De acordo com a pesquisadora, o imigrante está 
relacionado a um referencial social de deslocamento. O estrangeiro, 
por sua vez, está atrelado a um referencial jurídico de nacionalidade: 
“A definição mais precisa de estrangeiro é: aquele que não é nacional” 
(Camargo, 2012, p. 27). Dessa forma, ainda segundo Camargo (2012), 
é possível que um indivíduo seja imigrante, mas não seja estrangeiro 
(indivíduos nascidos em outro país que obtém a nacionalidade brasileira, 
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por exemplo), assim como é possível ser estrangeiro sem ser imigrante 
(filhos que nascem em um país distinto do originário de seus genitores. 
A diferença entre esses dois status é importante pois está atrelada à 
cidadania desses indivíduos no Brasil.

O conceito de cidadania é variável através dos tempos e de acordo 
com a sociedade de referência. Para este trabalho, utilizaremos a clás-
sica concepção cunhada por Marshall (1967), que a entende enquanto o 
acesso aos direitos civis (os direitos individuais, como ir e vir), políticos 
(direito a votar e ser votado, por exemplo) e sociais (direito à educação, 
saúde, etc). Embora modernamente outros autores acrescentem outros 
ítens à concepção de cidadania, por ora, para a problematização aqui 
levantada, a definição de Marshall (1967) é suficiente. 

No Brasil, estrangeiros (como a maior parte dos venezuelanos par-
ticipantes da corrente migratória aqui abordada) têm acesso aos direitos 
civis e sociais de igual forma aos brasieliros natos. Estão privados, no 
entanto, do direito político, uma vez que não podem votar ou ser vo-
tados (Camargo, 2012). Aos imigrantes naturalizados são concedidos 
os direitos civis, sociais e políticos, com certa dferença em relação aos 
brasileiros natos: apesar de poderem votar e ser votados, alguns cargos, 
como presidente e vice, só podem ser ocupados por brasileiros natos 
(Camargo, 2012). Aos estrangeiros, portanto, concebe-se um grupo de 
direitos (os políticos) a menos que os imigrantes naturalizados e brasilei-
ros natos. Embora, legalmente, aos estrangeiros seja garantido o acesso 
aos direitos civis e sociais, na prática este acesso não acontece da forma 
como assegurado legalmente. É neste quesito que se imbricam os dois 
fatores (legais e sociais) pontuados no primeiro parágrado deste item. 
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Camargo (2012) observa que, mesmo os direitos civis e sociais 
assegurados aos imigrantes podem sofrer prejuízo em função do pre-
conceito, dimensão social que está ligada à imagem que brasieliros 
fazem dos imigrantes. A pesquisadora se vale de estudos como o de 
(Waldmann, 2010, como citado por Camargo, 2012), que entrevistou 
imigrantes bolivianas que tiveram acesso ao sistema de saúde brasileiro 
e cocluiu que o tratamento dispensado a estas é inferir ao dispensado 
aos brasileiros.

“os médicos e funcionários não dão muita atenção, demoram a aten-
der os estrangeiros mais do que os brasieliros”; “os brasileiros têm 
um atendimento mais rápido que os bolivianos”; “na hora de fazer o 
cadastro eles nem olham para você, nem perguntaram e escreveram 
que eu era indígena”; “eles não têm paciência para ouvir o espanhol” 
(Waldman, 2010, p. 11, como citado por Camargo, 2012, p. 104)

Além dos direitos sociais, como acesso ao sistema de saúde, preju-
ízos educacionais decorrentes de bullyng na escola e outros exemplos 
apontados por Camargo (2012) evidenciam que o preconceito prejudica 
a integração dos imigrantes bem como seu acesso aos direitos assegu-
rados a estes indivíduos. É neste ponto que a mídia tem relação direta 
com a questão: é ela, em grande medida, mediadora entre nacionais e 
estrangeiros (Cogo, 2017). Antes de prosseguir nesta questão, cabe aqui 
importante e breve pontuação: o preconceito direcionado a imigrantes no 
Brasil não se verifica de igual forma, estando relacionado à características 
econômicas e étnico-raciais desses indivíduios, o que inclui o precon-
ceito contra os venezuelanos. Evidências históricas e contemporâneas 
demontram que o imigrante branco/europeu tem distinto tratamento 
em relação a outros fenótipos (Bento, 2014). Silva (2008) pontua que, 
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além do negro, no Brasil, grupos de imigrantes hispano-americanos, 
com fenótipo indígena, também são alvo de discriminação.

Tal fato vem colocar em xeque a tão propalada “cordialidade bra-
sileira”, revelando que a nossa capacidade de conviver com as 
diferenças culturais tem os seus limites, até porque no imaginário 
nacional a imigração parece continuar sendo coisa do passado, 
permanecendo ainda a imagem idealizada do imigrante europeu 
disciplinado, culto, de tez branca e bem-sucedido. Desta forma, al-
guns grupos de imigrantes hispano-americanos e migrantes internos, 
digam-se nordestinos, enfrentam dificuldades similares no processo 
de inserção na sociedade local, em razão de sua condição social e 
de seus traços fenotípicos particulares, associados com frequência 
a pessoas de origem indígena, de pouca cultura e do campo. (Silva, 
2003, pp. 301-302)

Dessa forma, a mídia, enquanto produtora de sentidos, tem influ-
ência na forma como os indivíduos nacionais entendem a presença de 
estrangeiros em seu país, sobretudo no caso de determinados imigrantes 
no Brasil que já são, historicamente, mais propensos à rejeição.  Este 
entendimento tem influência direta, como demonstrado, na efetivação 
dos direitos civis e sociais, de maneira direta, e também aos políticos, 
uma vez que a atividade legisladora no país está relacionada à anseios 
e pressões populares.

2 Produção de Sentidos Midiática

Pensar em produção de sentidos midiática é pensar em discurso. E, 
uma das formas de se acessar o discurso no bojo dos produtos jornalísticos 
é a leitura crítica do material. Um dos importantes analistas críticos do 
discurso, van Dijk (2005) iniciou suas análises nos anos 1960 amparado 
na linguística e incorporou, ao longo do tempo, outros aspectos a partir 
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da identificação da necessidade destes para uma melhor compreensão 
do fenômeno estudado. “No início dos anos 80, a abordagem mais 
linguística, formal e cognitiva que caracterizava o meu trabalho inicial 
sofreu uma reorientação fundamental na direção dos assuntos sociais” 
(van Dijk, 2005, p. 14). Após ter iniciado, nesta nova fase, suas pesqui-
sas acerca do racismo na Europa, o estudioso concentrou-se, também 
nos anos 1980, em analisar o conteúdo jornalístico veiculado na TV ou 
em meios impres-sos, por reconhecer o importante papel da mídia na 
construção de sentidos e sua consequente influência na realidade social. 

As notícias na imprensa ou na TV são um tipo de discurso que 
lemos ou vemos todos os dias. Contudo, para minha surpresa, não 
existiam praticamente estudos detalhados, extensivos, deste tipo de 
discurso fundamental – o discurso através do qual nós adquirimos 
a maior parte do que sabemos sobre o mundo para além das nossas 
experiências pessoais, e através do qual muitas das nossas opiniões 
pessoais e atitudes são formadas. (van Dijk, 2005, p. 14) 

van Dijk (2005) afirma que foi no reconhecimento de que os abu-
sos de poder presentes nos discursos não se restringiam ao racismo, 
mas também ao sexismo, classismo, entre outros, que surgiu a Análise 
Crítica do Discurso. 

Eu e muitos outros acadêmicos juntamo-nos e propusemos uma 
abordagem “crítica” global ao estudo do discurso, a que chamamos 
de Análise Crítica do Discurso, mas que genericamente falando 
deve ser designada de Estudos Críticos do Discurso (ECD), porque 
não estamos apenas interessados na análise, mas também na teoria, 
aplicações e outros aspectos da abordagem crítica ao discurso. (van 
Dijk, 2005, p. 14) 
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Outra importante observação do pesquisador é que, aliando às pes-
quisas conhecimentos relativos à psicologia social, a ACD passou a ter 
como centro gravitacional a ideologia presente nos discursos. Dessa 
forma, o pesquisador reconhece a presença de uma ideologia no bojo 
dos produtos jornalísticos e a importância deste tipo de análise: 

Esta questão está no centro da ordem social. É desta forma que os 
cidadãos se identificam, comunicam e actuam como membros de 
grupos. É deste modo que as atitudes são formuladas e difundidas 
na sociedade; é fundamentalmente desta forma que o poder e a 
dominação são hoje exercidos. A política seria impensável sem os 
media e as suas mensagens ideologicamente baseadas. (van Dijk, 
2005, p. 15) 

Ao reconhecer a grande influência da mídia na sociedade, bem como 
a presença da ideologia nos produtos midiáticos e a possibilidade de 
identificação, por meio de análise, desta ideologia, que a ACD, à luz de 
van Dijk ( 2005), mostrou-se adequada para as análises propostas pela 
presente pesquisa. Há uma ideologia presente, nas reportagens sobre a 
imigração venezuelana no Jornal Nacional, que pode, inclusive, se opor 
ao discurso divulgado pelo referido noticioso, de responsabilidade e 
compromisso social, só identificável, muitas vezes, por meio de análise 
mais detida e profunda. Esta metodologia torna-se ainda mais condi-
zente com a pesquisa aqui desenvolvida ao reconhecer que o discurso 
midiático dicotomiza os grupos, resultando em uma polarização: entre 
um “nós” bom e desejável e um “eles” mau e indesejável. 

Assim, ao nível dos tópicos, títulos, significados locais, argumentos, 
descrições das pessoas, citações, unidades lexicais e muitas outras 
propriedades das notícias, nós vemos que as Nossas coisas boas 
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serão realçadas, enquanto as coisas Deles serão secundarizadas 
(mitigadas, marginalizadas, ignoradas). Por outro lado, as coisas 
“más” Deles serão enfatizadas, enquanto que as Nossas tipicamente 
serão secundarizadas. (van Dijk, 2005, p. 16) 

Assim como van Dijk (2005), Bento (2014), que pesquisou os 
aspectos sociais e psicológicos envolvidos em relações desiguais e 
discriminatórias entre grupos, aponta que essa dicotomização e a não 
identificação com o outro resulta em uma exclusão moral daquele que 
se julga diferente.

Os excluídos moralmente são considerados sem valor, indignos e, 
portanto, passíveis de serem prejudicados ou explorados. A exclusão 
moral pode assumir formas severas, como o genocídio; ou mais 
brandas, como a discriminação. Em certa medida, qualquer um de 
nós tem limites morais, podendo excluir moralmente os demais em 
alguma esfera de nossas vidas. Em geral, expressamos sentimentos 
de obrigações morais na família, com amigos, mas nem sempre 
com estranhos e, menos ainda, com inimigos e membros de grupos 
negativamente estereotipados. (Bento, 2014, p. 10)

A mídia tem relação com a questão à medida em que, por meio da 
construção de sentidos midiática e discurso, pode construir imagens 
estereotipadas de determinados grupos. No telejornalismo, essa cons-
trução de sentidos e discursiva possui uma característica singularizante: 
a associação da linguagem verbal à linguagem não-verbal (imagética). 
Ambas constroem uma relação na reportagem telejornalística e, segundo 
Barthes (1990), a relação entre texto e imagem pode estabelecer duas 
funções: a de fixação ou relais.
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A fixação, para Barthes (1990), é a função de conduzir a interpre-
tação da imagem por meio do texto verbal, para que se diminuam as 
possibilidades de múltipla interpretação dos signos.

Desenvolvem-se, assim, em todas as sociedades, técnicas diversas 
destinadas a fixar a cadeia flutuante dos significados, de modo a 
combater o terror dos signos incertos: a mensagem linguística é 
uma dessas técnicas [...]. Diante de um prato (publicidade Amieux), 
posso hesitar em idetificar as formas e os volumes; a legenda (“ar-
roz e atum com cogumelos”) ajuda-me a escolher o bom nível de 
percepção; permite-me adaptar não apenas meu olhar, mas também 
minha intelecção. Ao nível da mensagem “simbólica”, a mensagem 
linguística orienta não mais a identificação, mas a interpretação, 
constitui uma espécie de barreira que impede a proliferação dos 
sentidos conotados. (Barthes, 1990, pp. 32-33)

A outra função possível, de relais, estabelece uma relação de com-
plementariedade entre texto verbal e imagem.

Aqui a palavra (na maioria das vezes um trecho de diálogo) e a ima-
gem têm uma relação de complementariedade; as palavras são, então, 
fragmentos de um sintagma mais geral, assim como as imagens, e 
a unidade da mensagem é feita em um nível superior: o da história, 
o da anedota, o da diegese (o que confirma que a diegese deve ser 
tratada como um sistema autônomo). (Barthes, 1990, pp. 34-35)

Como aponta Barthes (1990), a função de fixação é mais comum no 
jornalismo e publicidade, uma vez que “a fixação é um controle, detém 
uma responsabilidade sobre o uso da mensagem [...] o texto tem um 
valor repressivo em relação à liberdade dos significados da imagem, 
compreende-se que seja ao nível do texto que se dê o investimento da 
ideologia de uma sociedade” (Barthes, 1990, p. 33). Este entendimento 
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de Barthes (1990) vai ao encontro das teorizações de van Dijk (2005) 
e auxilia na compreensão do processo de construção de sentidos te-
lejornalístico. Por isso, ambos os teóricos embasam a pesquisa aqui 
desenvolvida.

Diante das discussões levantadas, o presente trabalho se propôs a 
analisar uma reportagem veiculada no mês de julho, a fim de identificar 
o discurso midiático acerca deste fenômeno. O veículo escolhido foi o 
Jornal Nacional, em função de sua tradição, abrangência no território 
nacional e liderança em audiência no país (Gomes, 2005).

3 Análise

Em levantamneto feito na página do Jornal Nacional entre os meses 
de julho e setembro de 2018, ápice da corrente venezuelana em 2018 
e dos conflitos entre nacionais e imigrantes no referido ano, foram 
identificadas 13 reportagens sobre acontecimentos relacionados à esta 
imigração no Brasil. Um delas foi selecionada, aleatoriamente por 
conveniência, para ser analisada.

Reportagem: Depois de Boa Vista, agora é Manaus que também 
sente nas ruas o impacto da onda imigratória de venezuelanos.

Data de veiculação: 4/07/2018

OFF: Há um ano em Manaus, Luís, que era assessor parlamentar 
na Venezuela, vive da venda de suco na rua.

Sonora (venezuelano, sem identificação nos créditos): Estamos 
buscando um novo horizonte, por perseguições política ou da 
situação economica.

OFF: Diferente dele, 687 venezuelanos, este ano, já chegaram às 
capitais brasileiras pelo Programa de Interiorização do Governo 
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Federal. Pessoas com lugar certo para serem recebidas, Na capital 
do Amazonas, cinco abrigos atendem 400 refugiados. Para dona 
Mercede, uma das abrigadas, só falta uma coisa.

Sonora (venezuelana, sem identificação nos créditos): Trabajar, 
quiero trabajar.

OFF: É a vontade da maioria dos refugiados, que não param 
de chegar. 

Sonora  com fonte não identificada: Recebemos todos os dias 
20, 30.

Sonora com fonte não identificada II: Nós não temos como estar 
abrigando mais.

Passagem: A maioria dos venezuelanos que viajam para Manaus 
por conta própria normalmente chega pela rodoviária. Sem ter 
para onde ir, ficam por aqui mesmo, vivendo de forma comple-
tamente improvisada. 

OFF: Foram quatro meses em Roraima e agora dois dias em 
Manaus, sem comer. O engenheiro elétrico está dormindo sobre 
um papelão.

Sonora (venezuelano, sem identificação nos créditos): Quero tra-
balhar, fazer algum dinheiro e ajudar minha família na Venezuela. 

OFF: O governo do Amazonas e a prefeitura de manaus não 
sabem quantos são os imigrantes que vivem nas ruas da capital.

Sonora – Michele Corbi (procuradora da República): Nós esta-
mos solicitando que sejam esclarecidas as verbas federais que 
estã sendo destinadas, especificamente, à reforma do abrigo do 
Coroado, para que ele possa entrar em funcionamento o mais 
rápido possível.

OFF: Brian reclama que, como refugiado, sofre com a discri-
minação. Ele diz que um dia já viveu muito bem na Venezuela. 
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Sonora (venezuelano, sem identificação nos créditos): Hoje tá 
tudo bem, legal. Amanhã, a gente não sabe o que pode ser. 

Análise:

A reportagem salienta o despreparo do país para receber os imigran-
tes. A fala predominante é da repórter, que possui o maior tempo de 
enunciação. Aparecem outros dois grupos de enunciadores: os próprios 
imigrantes venezuelanos (três indivíduos, totalizando onze segundos 
de fala) e outras fontes (três indivíduos, totalizando 20’’ de fala). Além 
do maior tempo de fala concedido às fontes oficias, nenhum dos ve-
nezuelanos foi identificado nos caracteres pela identificação clássica 
(nome, sobrenome e profissão). Esta identificação somente foi feita para 
a procuradora da república, o que retira dos imigrantes a possibilidade 
de estabelecer uma identidade própria e individual (como se não im-
portasse quem são, apenas que são venezuelanos e, consequentemnete, 
todos iguais), ao contrário da fonte oficial, cuja identificação com nome, 
sobrenome e profissão visa dar maior credibilidade e peso para a fala. 

A busca por emprego fica evidenciada nas sonoras dos venezuelanos, 
em que a maioria (o recorte de duas das sonoras feitas com venezuelanos 
destacam o desejo de trabalhar por parte desses indivíduos, sendo esse 
fato o ítem de maior destaque na sonora). A frase “Quero trabalhar, fa-
zer algum dinheiro e ajudar minha família na Venezuela” salienta que, 
além da ocupação de emprego no Brasil, o dinheiro será enviado para 
outro país,  Se, por um lado, a reportagem salienta a falta de condições 
do país para a recepção dos imigrantes, a alta dramaticidade imagética, 
exercendo função de fixação da linguagem verbal, ao mostrar imigrantes 
dormindo no chão, bem como as afirmações de que estão sem comer 
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há dias, instigam o sentimento de pena e podem provocar a empatia, 
uma vez que, qualquer um, em decorrência de colapso econômico no 
próprio país, também pode “perder tudo”, o que estimularia a recepção 
desses indivíduos pelo medo de, algum dia, estar em seu lugar. Dessa 
forma, se por um lado, há a evidenciação da falta de condições do país 
em receber os imigrantes, o apelo à moralidade de que é necessário 
recebe-los, uma vez que sua sobrevivência depende da benevolência 
dos brasieliros aumenta o caráter de heroísmo dos brasileiros, uma vez 
que, quando maior o fardo, mais louvável é a ação dos nacionais.

4 Considerações Finais

Por meio da análise, identificou-se que há, na reportagem, o reforço 
do transtorno causado ao país com a chegada dos imigrantes. Além da 
falta de espaço físico e condições para recebê-los, a reiteração quanto a  
procura por trabalho, por parte dos imigrantes, tensiona a relação entre 
nacionais e estrangeiros, que passam a ser concorrentes. Esta situação 
está inserida no embate presente no acesso aos diretos sociais por 
parte dos estrangeiros: a construção de uma narrativa que posiciona os 
estrangeiros enquanto concorrentes consolida o enrendimento de que, 
ao acessarem serviços como saúde e educação, estrangeiros estariam 
tirando o usufruto desses serviços por parte dos nacionais, que inclusive 
pagam, por meio de impostos, pelos serviços. Este embate fica ainda 
mais reforçado com a afirmação de que o dinheiro ganho pelo venezue-
lano entrevistado será enviado à familia, na Venezuela: além de retirar 
o emprego e usufruir dos serviços nacionais, o estrangeiro teria pouca 
contribuição na circulação economica nacional. A reportagem também 
reforça a imagem estereotipada destes imigrantes hispano-americanos: 
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a não identificação clássica utilizada em sonoras (nome, sobrenome e 
profissão) retiram a possibilidade de individualização e personalização 
desses personagens. Como a afirmação de Silva (2003), “alguns grupos 
de imigrantes hispano-americanos [...] enfrentam dificuldades similares 
no processo de inserção na sociedade local, em razão de sua condição 
social e de seus traços fenotípicos particulares” (Silva, 2003, p. 302), 
situação reforçada pela pouca importância dada à personificação na 
reportagem. 

Se, por um lado, o transtorno gerado pela presença dos imigran-
tes venezuelanos no Brasil ocupa grande parte da reportagem, há, por 
outro, a narrativa quanto à necessidade extrema dos venezuelanos serem 
recebidos no Brasil. Nessas enunciações, os imigrantes são retrtados 
enquanto dignos de pena, uma vez que dormem no chão e passam fome. 
Esta narrativa é reforçada por meio das imagens, que exercem a função 
de fixação (Barthes, 1990), ao mostrar imigrantes abatidos e em situações 
adversas. Essa situação levanta uma docotomização entre brasileiros 
(heróis) e imigrantes (coitados, dignos de pena). O caos  gerado no 
país (de acordo co a reportagem) em função desta corrente imigratória 
eleva ainda mais o caráter heróico dos nacionais, cuja benevolência é 
maior quanto maiores as dificuldades na realização de seus bons atos. 
Por outro lado, não há nenhuma menção quanto à contribuição trazida 
pela presença dos imigrantes nno país, seja economica ou cultural. Essa 
situação retrata a dicotomização expressa por van Dijk (2005, p. 16), 
nos mecanismos ideológicos de relação com o outro, em que “nossas 
coisas boas serão realçadas, enquanto as coisas Deles serão secundari-
zadas (mitigadas, marginalizadas, ignoradas). Por outro lado, as coisas 
“más” Deles serão enfatizadas, enquanto que as Nossas tipicamente 
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serão secundarizadas”. Dessa forma, conclui-se que a reportagem não 
posiciona os imigrantes enquanto indivíduos portadores de direitos 
cujo usufruto não representa uma bondade ou benevolência por parte 
de quem os concede, mas de uma sociedade cada vez mais global e 
cujos movimentos migratórios fazem parte da dinâmica social, tendo 
contribuições econômicas, culturais e políticas tanto para os imigrantes 
quanto para os nacionais. 
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O Protagonismo do Corpo: A Visualidade da 
Selfie em Videoclipes Verticais

Henrique da Silva Pereira1

Os produtos audiovisuais contemporâneos encontram nos disposi-
tivos móveis, mais precisamente no smartphone, o seu meio de produ-
ção e fruição de conteúdos, entre os quais os vídeos com aspectos de 
proporção na vertical. Este é o objeto de estudo do presente texto, que 
se concentra em analisar a estética e a apropriação cultural dos vídeos 
produzidos na disposição contrária àquela naturalizada pelo padrão 
imagético do audiovisual, isto é, a disposição horizontal. Esta pesquisa 
investiga a visualidade desses vídeos realizados em aspecto vertical. 
Para tanto, privilegia-se a análise de elementos discursivos presentes 
nos enunciados destes textos audiovisuais. Adota-se como corpus de 
análise dois videoclipes verticais no YouTube (Wolves de Selena Gomez 
e Marshmello [2017] e Chun-Li de Nicki Minaj [2018]) que são anali-
sados a partir do aporte teórico-metodológico da semiótica discursiva 
de linha francesa, especificamente no tocante à enunciação. 

A Articulação da Visualidade da Tela do Smartphone e a Práxis 
Enunciativa da Selfie
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A utilização de quadros imagéticos em proporções verticais não é 
algo exclusivo da contemporaneidade. As artes plásticas, anteriormente, 
já se utilizaram de orientações visuais e aspectos de proporção de suas 
telas de forma heterogênea. Mesmo em uma mesma escola artística ou 
período histórico é notável como as proporções de telas são heterócli-
tas, desempenhando papel margeador, e contribuindo para o seu todo 
de sentido. Entretanto, o suporte do audiovisual não se desenvolveu 
de forma a privilegiar outras proporções, a não ser a horizontalizada, 
devido às coerções do próprio suporte, uma vez que o dispositivo é 
tradicionalmente horizontal.

A imagem em movimento se constrói de forma hegemônica no eixo 
da horizontalidade, decorrente das diversas tecnologias de produção 
cinematográfica, desenvolvidas ao longo do século XX. Tal forma de 
representação visual é incorporada posteriormente, com o avanço da 
eletrônica, na televisão, meio eletrônico de registro e transmissão de 
sons e imagens, cuja tela não tem as mesmas proporções utilizadas 
pelo cinema. Entretanto, os planos horizontais atendem, em ambos os 
meios, à característica fundamental de construir uma sintaxe visual 
capaz de contemplar o espaço que engloba o ponto de referência dos 
enquadramentos, que é a figura humana.

Na década de 1970, com a popularização do aparelho televisor (e, 
com isso, a lógica da radiodifusão), câmeras de gravação e aparelhos 
de reprodução se popularizaram e a produção audiovisual, que antes 
era restrita a artistas e profissionais do meio, começa a ser realizada 
por amadores, contribuindo para o aumento da circulação de produtos 
audiovisuais. Também em relação ao avanço da eletrônica, a estética 
do audiovisual foi alterada com a sintetização da imagem figurativa, 
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passando a articular na ordem numérica, da simulação, não mais analó-
gica (Couchot, 2011), ocorrendo uma alteração no método de registro 
imagético, do analógico ao digital (Maltese, 1985, p. 38). Recentemente, 
com a invenção de hardwares imbricados na lógica do digital (câmeras 
digitais, smartphones, webcams etc.), e com o aparecimento de plata-
formas virtuais de circulação de conteúdos digitais, como os blogs, 
vlogs e, mais recentemente, as redes sociais, houve uma alteração nas 
lógicas de produção e circulação de conteúdos audiovisuais. Atualmen-
te, o audiovisual é uma forma cultural midiática que está presente em 
diversos meios, também inserida nos variados segmentos da sociedade.

Essas tecnologias e soluções digitais permitem a facilidade do au-
torregistro, fazendo com que a estética desses meios esteja alicerceada 
na estética do “espelho”, da representação como reflexo de si, na selfie, 
que referencia constantemente o “eu”. O ato de autorregistrar-se não 
é derivativo das tecnologias digitais. Muito antes, nas artes plásticas, 
diversos artistas colocaram-se diante do espelho para realizar uma 
atividade dupla: o de ser pintor e o de ser representado. Os autorretra-
tos são um gênero em que o enunciado da pintura se confunde com o 
enunciador. Lúcia Teixeira discorre:

Na história da pintura, os autorretratos compõem uma série que foi 
construindo a imagem narcísica do artista. Desde os desenhos de 
Dürer e Da Vinci, passando pelas pinceladas atormentadas de van 
Gogh, até chegar à destruição da própria fisionomia em Bacon, o 
que se pinta e o que se vê projetam do espelho para a tela o parecer 
imperfeito que institui a condição humana. (Teixeira, 1999, p. 45)

Pontua-se, portanto, que a escolha de autorregistrar-se, de se colo-
car em discurso, não é um fenômeno exclusivo do presente momento 
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histórico. Da mesma forma que artistas como Rembrandt e Tarsila do 
Amaral realizaram autorretratos, a sociedade atual também se autorre-
gistra e se coloca como enunciador da própria imagem representada, 
ao ponto de o Oxford Dictionary escolher a palavra selfie como a pa-
lavra do ano de 2013 – relativa à prática de se autofotografar. Jones 
avalia que “We don’t know how to exist anymore without imagining 
ourselves as a picture”  (2006, p. XVII como citado em Peraica, 2017, 
p. 7), fazendo com que a autorrepresentação tenha um valor simbólico 
ímpar na sociedade contemporânea, criando, inclusive, novas formas 
de enquadrar e recortar a imagem, estabelecidas historicamente na 
cultura de registro do audiovisual, sendo o smartphone, com sua tela 
verticalizada, um importante espaço de criação e circulação de conteúdo 
audiovisual em que o corpo, o “eu”, o self se tornam objeto importante 
de representação e consumo.

A articulação da visualidade dos smartphones, como apresentado 
anteriormente, permite que o conteúdo produzido pelos usuários siga a 
lógica da orientação nativa do dispositivo capturador e reprodutor, ou 
seja, verticalizado. Isso introduz uma práxis em que a verticalização 
do dispositivo no momento da captura favoreça enquadramentos em 
que o corpo humano esteja no centro de interesse do registro, ocupando 
quase que a totalidade da área fotografada ou filmada, em detrimento 
do local, o espaço. Essa forma de se colocar em discurso inaugura um 
novo gênero na fotografia, a selfie. Nesse sentido, apresenta-se como 
premissa desta pesquisa que a estética de vídeos gravados na orientação 
vertical sofre a influência da lógica enunciativa das selfies.

A partir do aporte teórico-metodológico da Semiótica Discursiva de 
Linha Francesa que postula a enunciação como “instância linguística, 
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logicamente pressuposta pela própria existência do enunciado” (Greimas 
& Courtés, 2016, p. 166), proceder-se-á à análise dos enunciados em 
vídeo vertical, procurando identificar as projeções actoriais, temporais 
e espaciais em atos enunciativos e enuncivos, que produzem efeitos de 
sentido de objetivação e subjetivação, decorrentes dos movimentos de 
expulsão e retorno ao momento da discursivização. As escolhas por parte 
do enunciador estão articuladas em dois eixos: o do código da lingua-
gem compartilhado de modo virtual e sua atualização pelas coerções e 
escolhas do enunciador, corroborando a uma práxis enunciativa própria 
para criação de arranjos discursivos nesses dispositivos.

Para compreender a enunciação e, dessa forma, o sentido dos vídeos 
produzidos no aspecto vertical, deve-se considerar, também, os elementos 
da semântica discursiva, ou seja, os procedimentos de figurativização 
e tematização colocados em discurso pela instância da enunciação. As 
projeções de tempo, espaço e pessoa compõem a sintaxe do nível dis-
cursivo, enquanto as projeções de temas e figuras integram a semântica 
desse nível, sendo o mais superficial e concreto do Percurso Gerativo 
de Sentido. As relações de significação são apreendidas, no plano de 
conteúdo, pela semiose entre expressão e conteúdo conforme postula-
do no pensamento inaugurado pelo linguista Ferdinand de Saussure e 
aprofundado por Louis Hjelmslev.

Foi Émile Benveniste, em “Problemas de Linguística Geral” (1974), 
que desenvolveu a concepção de que a enunciação se insere no con-
texto linguístico como o ato que atualiza a virtualidade da língua. A 
partir desse postulado, Greimas e Courtes explicam que a enunciação 
é uma “instância da ‘colocação em discurso’ da língua saussuriana: 
entre a língua, concebida geralmente como uma paradigmática, e a 
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fala – já interpretada por Hjelmslev como uma sintagmática” (Greimas 
& Courtés, 2016, p. 166). 

Quando se trata, portanto, da práxis enunciativa relativa à produção 
de selfies, o enunciador textualiza arranjos em lógicas e estratégias para 
desenvolver determinados efeitos de sentido, entre eles estar presente 
de forma qualificada nas redes sociais. O enunciador da selfie mune-se 
de um sincretismo actorial: ao mesmo tempo é fotógrafo e fotografado. 
É responsável, portanto, por atualizar o discurso em seus dois papéis 
como sujeito da enunciação. As escolhas que decide imprimir a suas 
fotografias-enunciados são relativas a uma situação sócio-histórica e 
a um código iconográfico de representação de autorretratos, construí-
do desde as artes plásticas até a popularização da fotografia. Teixeira 
avalia que nos estudos de autorretratos (aqui nesta pesquisa adotar-se-á 
essa perspectiva ao tratar de selfies e vídeos verticais), há interesse em 
compreender  “como se construiu no texto da pintura a actorialização 
de um sujeito enunciador, cuja assinatura no canto da tela junta-se ao 
retrato pintado para constituírem marcas discursivas embreantes da 
subjetividade” (Teixeira, 2004, p. 241).

Pontua-se, portanto, a necessidade de evidenciar que a totalidade das 
marcas discursivas que compõem o texto, em um todo de significação, 
representa um simulacro imagético resultante da tensão: as escolhas 
entre o eu-fotógrafo e o eu-modelo constituem, então, semioticamente 
culturas, relativas a um tempo, a um mundo e de “construções discur-
sivas sócio-históricas convocadas pela enunciação” (Teixeira, 2004, 
p. 242), expressando os valores artísticos que configuram as escolhas 
do enunciador (Souza, 2009, p. 4).
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Ao estabelecer um contraponto com os autorretratos enquanto matriz 
visual das selfies, seja a partir da pintura ou da fotografia analógica, 
nas quais os enunciados versam, entre outras coisas, sobre o próprio 
processo enunciativo em uma perspectiva de questionamento e subver-
são artística, as selfies e os vídeos verticais revelam um distanciamento 
destas produções. Pode-se afirmar que as selfies e os autorretratos se 
distanciam principalmente em relação às suas práticas e sentidos, já que 
apenas compartilham semelhanças no tocante à visualidade da repre-
sentação da figura humana. As selfies se limitam a uma valorização do 
“corpo” inserido em uma cultura midiatizada que impõe e atribui valor 
a determinados padrões estéticos. Também é relevante destacar que na 
constante produção e circulação de selfies em redes sociais o efeito de 
sentido produzido pela regularidade das postagens contribui para criar 
um simulacro de “proximidade” entre o enunciador e o enunciatário. 
Assim, Broullón-Lozano explica que há uma manipulação entre os 
usuários de redes sociais:

[...] mostrando las virtudes corpóreas del individuo, se persigue el 
obvio propósito de la adhesión a través de la seducción. El sujeto lo 
hará con el rostro y, en ocasiones, con todo el cuerpo ante un espejo 
en el que el dispositivo fotográfico aparece como marca y garantía 
de autenticidad de aquella imagen. (Broullón-Lozano, 2015, p. 230) 

Assim, o enunciador, ao se autorretratar, faz escolhas discursivas 
que objetivam persuadir o enunciatário do estatuto verdadeiro de seu 
enunciado. A manipulação por sedução ocorre a partir do momento 
em que o manipulador tenha competência do saber, produzindo uma 
imagem na dimensão cognitiva de forma positiva do manipulado, al-
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terando, portanto, sua competência para um querer-fazer, isto é, querer 
acreditar no estatuto veridictório do enunciado. 

No que diz respeito ao vídeo vertical, observa-se a construção de uma 
lógica estruturada também nos efeitos de sentido de dizer verdadeiro 
e de proximidade. Considerando também o modus operandi das redes 
sociais em que estes vídeos circulam, a diminuição do espaço topológico 
horizontal da tela dos dispositivos coloca em evidência as ações do ator 
do discurso, reduzindo o cenário para destacar o actante no caso das 
narrativas. Ou seja, a enunciação do vídeo vertical vai privilegiar a ação, 
o acontecimento em detrimento da contemplação ou da não ação, mas 
mantendo o foco no corpo que produz as transformações na narrativa. 

Os vídeos verticais podem, a partir desta perspectiva, tratar de ações 
cotidianas debreadas, promovendo ao enunciatário um simulacro de 
proximidade com a cotidianidade de um outro, um “ele”. Assim, pri-
vilegia a enunciação da figura humana, recortada, conforme poderão 
demonstrar as análises subsequentes.

Wolves: o Contínuo como Efeito de Sentido de Realidade

Em novembro de 2017, a cantora Selena Gomez e o DJ e produtor 
musical Marshmallo, em parceria com a empresa Spotify, apresentaram 
o videoclipe vertical do single “Wolves”. Este produto audiovisual 
marcou a antecipação do lançamento oficial da canção ocorrido em uma 
semana posterior. A narrativa desse videoclipe simula a interface visual 
de uma videochamada entre a cantora norte-americana e o produtor 
musical. Para tanto, percebe-se no enunciado audiovisual a utilização 
de elementos discursivos próprios do dispositivo smartphone, fazendo 
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com que o enunciatário acredite que visualiza uma ligação por video-
chamada entre os dois artistas. 

No início do clipe, ainda sem a presença da trilha sonora musical, 
o enunciatário acompanha um diálogo por meio de mensagens de texto 
entre Selena Gomez e Marshmallo. Observa-se que o diálogo se dispõe 
em tela criando efeitos de sentido de proximidade e de realidade em 
que o espectador tem a visão do smartphone de Marshmello. Tem-se, 
para tanto, na interface gráfica do aplicativo de mensagens a digitação 
das orações que o interlocutor Marshmello envia para a cantora. Outro 
elemento visual corrobora para tal entendimento, como a centralização 
na parte superior da tela do nome “Selena”, indicando que Marshmello 
a tem como interlocutária desse diálogo.

Há, portanto, uma debreagem enunciativa, isto é, um procedimento 
textual em que o enunciador cede a voz do discurso a um narrador, que 
por seguinte cede voz a um interlocutor em primeira pessoa. Desta 
forma, o discurso enunciado em primeira pessoa “fabrica o efeito de 
subjetividade na visão dos fatos vividos e narrados por quem os viveu, 
que os passa, assim, impregnados de ‘parcialidade’” (Barros, 2011, 
p. 57), instituindo um efeito de sentido de realidade, já que as ações são 
narradas por aqueles que as viveram. Outro elemento que contribui para 
esse efeito são as ancoragens discursivas que o enunciador se utiliza 
para atar os atores, a espacialização e a temporalização presentes no 
enunciado a referentes reais que o enunciatário identificará como “exis-
tentes”. Nesse trecho do videoclipe, tem-se a ancoragem dos sujeitos 
presentes na narrativa (Selena Gomez e Marshmello) e uma ancoragem 
de referencial da interface do aplicativo de mensagens, fazendo com que 
o enunciatário o reconheça. Pela utilização desse simulacro da tela do 
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smartphone, desenvolve-se também um efeito de sentido de proximida-
de, já que a visualização da tela é referente a uma tela que usualmente 
é distante, de um outro. Quando o enunciatário observa a tela desse 
outro sujeito que não a sua, elimina o distanciamento aproximando-se 
dos actantes dessa narrativa.  

Figura 1. Diálogo no aplicativo de mensagens. Montagem do autor, a partir da 
reprodução do videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official Vertical 
Video)”.

Nesse diálogo, o produtor musical envia uma mensagem indican-
do que os dois deveriam realizar um videoclipe para “esta música”. 
Novamente, há um efeito de sentido gerado por esta frase indicando 
“proximidade” entre os interlocutores desse enunciado, já que pressu-
põe-se que: (1) quando Marshmello utiliza-se do demonstrativo “esta 
música”, ele está se referindo a uma música sobre a qual os dois têm 
conhecimento; (2) indica também a questão de proximidade de criação 
da música, já que a utilização de “this” (‘esta’ em língua portuguesa) 
refere-se a algo próximo, caso fosse usado o demonstrativo “that” in-
ferir-se-ia a algo ocorrido há mais tempo. 
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A resposta de Selena Gomez para a solicitação de Marshmello não 
é imediata. Identifica-se que, simulando a interface do aplicativo de 
mensagens da Apple, a cantora está digitando a sua mensagem. Há um 
corte abrupto de cena, o espectador não mais visualiza o aplicativo de 
mensagens, tem-se a aparição da interface de um novo aplicativo: o 
FaceTime. Na trilha sonora há um toque musical de chamada, assim há 
um simulacro de que Selena está ligando para Marshmello. Portanto, 
continua-se com a visão da tela do smartphone do produtor musical. 
Simulando a interface do FaceTime, foram dispostos em tela os botões 
de comando do aplicativo, como “aceitar a ligação”, “declinar a liga-
ção”, entre outros, novamente corroborando para o efeito de sentido 
de realidade. 

Figura 2. Transição de cenas. Montagem do autor, a partir da reprodução do 
videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official Vertical Video)”.

A ligação é atendida, ocorrendo uma nova mudança de cena. Desta 
vez, as interfaces gráficas dão lugar ao vídeo da chamada realizada entre 
os dois interlocutores. Desse momento em diante, não há mais cortes de 
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cena. Até o final do clipe, tem-se a continuidade (sem cortes aparentes) 
da videochamada entre Selena e Marshmello. A não ruptura do contínuo 
ratifica o efeito de sentido de realidade, já que em uma ligação “real” 
não ocorre mudança ou corte de cena, fazendo com que – assim como 
nesse videoclipe – um plano sequência ininterrupto construa um sentido 
de veridicção. Verificam-se, como ilustrado no gráfico abaixo (Figura 
3), os únicos dois momentos de cortes aparentes no enunciado desse 
produto audiovisual.

Figura 3. Montagem de Cenas – Wolves. Montagem do autor

Após atender a ligação, Selena diz: 

Selena: What are you doing?
[silêncio]
Selena: Humm. Cannot stop thinking about our song. Can you 
just play it?
[início da música]
Selena: So good!
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Nesse diálogo interessa-nos dois pontos: o primeiro diz respeito 
à quebra da quarta parede e o segundo em relação ao silêncio após a 
primeira pergunta da cantora. No que diz respeito à quebra da quarta 
parede, observa-se que o olhar de Selena está dirigido para a câmera de 
vídeo, cria-se com isso um efeito de sentido de proximidade, já que a 
Selena-interlocutora dialoga, isto é, tem como interlocutário o próprio 
enunciatário, fazendo com que o espectador se coloque no papel de 
Marshmello. Há a presença da fisionomia do DJ durante toda a video-
chamada, presente em uma miniatura de vídeo no canto superior direito 
da tela, não interferindo no centro de interesse do olhar: o vídeo maior 
em que Selena aparece. 

O segundo ponto relaciona-se ao “silêncio” no diálogo. A cantora 
faz a pergunta “O que você está fazendo?” e a resposta não é ouvida 
pelo enunciatário, mas Selena a escuta, já que responde com “Humm”, 
confirmando o entendimento da resposta. Dessa forma, tendo já a visão 
da tela do smartphone de Marshmello, o enunciatário não tem acesso 
à voz ou à materialidade do produtor musical, fazendo com que não 
se instaure uma terceira pessoa, mas sim que o enunciatário esteja 
sincretizado no interlocutor-Marshmello, contribuindo para o efeito de 
sentido de proximidade.

Há, entretanto, no canto superior direito da tela, a presença do vídeo 
de Marshemello, instaurado como interlocutor do enunciado. Isto faz 
com que o enunciatário-espectador, sincretizado como interlocutor-
-Marshmello, esteja simultaneamente balizado em ser interlocutário de 
Selena Gomez e não-ser, reiterado pela presença gráfica de Marshmello 
na extensão linear do videoclipe.
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Constrói-se a figuratividade da cantora de forma a simular que ela 
esteja em um ambiente íntimo, provavelmente sua residência. Tem-se 
também a sua aparência, utiliza-se uma roupa característica de um 
ambiente privado, o robe, e também se verifica que seu cabelo está 
molhado. Dessa forma, considerando seu traje e seu cabelo, além da 
aparência da ausência de maquiagem ou outros acessórios, pressupõe-se 
que Selena estava tomando banho. Assim, tem-se uma ruptura com a 
relação entre espectador-celebridade. Se é hábito vislumbrar celebridades 
com roupas luxuosas, penteados elegantes, acessórios característicos 
de festa, nesse videoclipe a cantora é figurativizada em sua intimida-
de, no privado, indo ao encontro da lógica de produção e estética das 
selfies, como tratada em capítulo anterior. Augusto Júnior e Romanini 
comentam acerca desta estética:

[...] as redes sociais baseadas em autorretratos despem continuamente 
a privacidade de seus usuários numa escalada cujo limite é o cada 
vez mais tênue intervalo entre o público e o privado, o encenado e 
o obsceno. (Augusto Júnior & Romanini, 2014, p. 1808)

Figura 04. Procedimentos de Localização Espacial – Wolves. Montagem do autor
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No discurso desse videoclipe, encontram-se marcas indiciais que se 
referem à privacidade da cantora. Observa-se que o enunciado se utiliza 
de procedimentos de localização espacial entorno da tematização do 
privado, construindo um contraste entre o interior privado vs. exterior 
privado, como verificado no gráfico seguinte (Figura 4). Não há a presença 
de outras pessoas nesta narrativa, nem tampouco a pressuposição delas, 
já que o enunciado não transparece marcas discursivas que caracterizem 
outras pessoas (como sombras, ruídos, movimentos alheios etc.).

A utilização de espelhos ou superfícies que refletem a fisionomia da 
cantora e o dispositivo enunciador estabelecem um efeito de sentido de 
realidade, já que, como apontado por Lush, essas estratégias discursivas 
ratificam a “credibilidade” e a “demonstração da presença autêntica” 
(Lush, 2015, p. 8) no enunciado, corroborando para atestar a veridicção 
da figuralidade da cantora-Selena. 

Pontua-se que estas estratégias discursivas de se revelar em reflexo 
e também evidenciar o dispositivo que permite o registro do texto não 
são uma inovação da narrativa do autorretrato.  A representação é uma 
construção, não necessariamente fidedigna a uma figuratividade real 
material, mas, sempre uma construção em que o enunciador escolhe e 
é coagido sócio-historicamente ao se representar. Há, nesse enunciado, 
o efeito de que Selena Gomez é a enunciadora pressuposta desse vídeo. 
Entretanto, sabe-se que o enunciador desse texto é sincretizado na atu-
ação de diversos sujeitos empíricos. Demarca-se que esse videoclipe 
é dirigido, fotografado, iluminado por profissionais. Isto faz com que 
a noção de Selena ser considerada enunciador se configure como uma 
mentira, já que articula a relação de parecer e não-ser. Assim, o enun-
ciador desse videoclipe, composto por diversos atores da enunciação, 
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está relacionado ao segredo, isto é, não-parece, mas é. Corroborando 
para a manutenção do efeito de sentido de realidade. 

Há no enunciado do videoclipe Wolves a presença constante do 
registro da figura do corpo de Selena Gomez. A cantora, munindo-se 
do papel actancial de interlocutora na videochamada, enuncia sua 
colocação no diálogo com Marshmello por meio da construção de sua 
visualidade corpórea sempre em relação ao espaço, já que a linearidade 
temporal desse enunciado demarca sua colocação em distintos espaços 
tematizados como privados. Como visto no gráfico abaixo (Figura 5), 
é possível deslumbrar no contínuo do videoclipe o frequente registro 
da figura Selena Gomez enquanto corpo humano inserido em diversos 
espaços tidos como privados.

Figura 5. Enquadramentos de Corpo - Wolves. Montagem do autor
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Assim, desconsiderando as duas primeiras cenas desta narrativa, já 
que objetivavam criar um simulacro da interface gráfica do smartphone 
de Marshmello, há apenas um curto momento no enunciado em que o 
corpo de Selena não é visto em cena, enquanto ela desce as escadas que 
dão a um jardim, como visto na figura abaixo (Figura 6). 

Figura 6. Cena sem aparição do corpo - Wolves. Montagem do autor, a partir 
da reprodução do videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official 
Vertical Video)”.

A função que esse enquadramento tem, que retira o corpo da inter-
locutora de cena, objetiva situar o enunciatário da espacialização em 
que o enunciado se desenvolve, demarcando e reiterando que a actante 
Selena permanece inserida em um local tematizado como privado, já que 
se instaura no enunciado uma mudança espacial. Estes enquadramentos 
também têm função de revelar a visão que a interlocutora-Selena tem 
de seu entorno. Assim, quando revela em vídeo sua visão, frui-se uma 
visão subjetiva, relacionada ao olhar da interlocutora. Tanto o enuncia-
tário pressuposto sincretizado no interlocutário-Marshmello, o próprio 
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Marshmello e a interlocutora-Selena conjungem o olhar, fazendo com que 
os três atores do enunciado tenham a mesma aspectualização espacial.

Dessa forma, a presença figurativa do corpo da interlocutora é cons-
tante durante a linearidade de todo o enunciado. Cabe-nos analisar as 
estratégias de colocação em discurso do corpo em relação à visualidade 
das cenas. Identificam-se dois arranjos que articulam a presença do corpo 
em planos do enunciado. O primeiro refere-se à representação da totali-
dade da figura humana, o segundo diz respeito ao recorte estabelecido 
nos enquadramentos. Assim, observou-se que a colocação em planos 
da figura da cantora é predominantemente recortada, isto é, o seu corpo 
aparece em enquadramentos que privilegiam a visualização de sua face, 
demarcados pela posição do braço estendido, realizando a filmagem. 
Portanto, assim como demonstrado nas figuras abaixo (Figuras 7, 8, 9), 
observa-se a utilização de planos próximos ou close-ups. 

Figura 7. Enquadramentos de face - Wolves. Montagem do autor, a partir da reprodução 
do videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official Vertical Video)”.
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Figura 8. Enquadramentos de face - Wolves. Montagem do autor, a partir da reprodução 
do videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official Vertical Video)”

Figura 9. Enquadramentos de face - Wolves. montagem do autor, a partir da reprodução 
do videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official Vertical Video)”

Observou-se também a reiteração de outro tipo de enquadramento, 
o plongée (Figura 10). Este enquadramento é caracterizado como a co-
locação de câmera em uma posição superior ao corpo e a utilização de 
uma angulação própria destinada a enfatizar o corpo de uma perspectiva 
de cima para baixo, verticalizando o corpo e estendendo-o à superfície 
inferior, como visto na Figura 11 Este enquadramento é usualmente 
utilizado para enfatizar determinados locais do corpo, criando um efeito 
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de emagrecimento. Corrobora, assim, para a reiteração de um padrão 
estético e sexual contemporâneo. Os enquadramentos plongée presentes 
no enunciado desse videoclipe estão relacionados pela longitude do 
braço de Selena, tornando-os limitados, pouco inventivos. Diferencian-
do-os, portanto, dos enquadramentos realizados de forma enunciva no 
audiovisual clássico, sendo esses diversos e menos limitados. 

Figura 10. Enquadramentos em Plongée. Montagem do autor.

Observa-se, portanto, que esse videoclipe reitera durante seu discurso 
a manutenção dos efeitos de sentido de realidade e proximidade, já que 
opera desenvolvendo estratégias discursivas tais como a ancoragem 
actorial e ancoragem de interface gráfica dos aplicativos do smartphone, 
pela não ruptura do contínuo linear na montagem audiovisual, pelo 
sincretismo entre enunciatário e interlocutário, pela debreagem enun-
ciativa, pela construção figurativa e temática de intimidade da cantora 
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e do espaço em que se desenvolve o enunciado e pela aparição do dis-
positivo de enunciação demarcando o discurso em ato.

Figura 11. Enquadramentos em plongéé - Wolves. Montagem do autor, a partir da 
reprodução do videoclipe “Selena Gomez x Marshmello - Wolves (Official Vertical 
Video)”.

Chun-Li: Ostentação e Valorização do Eu

Chun-Li é a música composta pela rapper e cantora de Trinidade 
e Tobago Nicki-Minaj e o produtor musical Jeremy Reid. Esta canção 
logrou a décima posição na classificação da Billboard Norte-Americana 
e seu videoclipe vertical alcançou quase 26 milhões de visualizações 
no YouTube. Este clipe é construído a partir da visualidade da estética 
de vídeos capturados por câmeras de smartphones.
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Diferentemente da narrativa desenvolvida pelo videoclipe de Selena 
Gomez, o de Nicki Minaj não busca desenvolver um simulacro de ligação 
entre a celebridade e o enunciatário. Entretanto, a construção visual do 
videoclipe Chun-Li também se desenvolve a partir de gravações que 
a própria cantora realiza com um dispositivo móvel. Outra caracterís-
tica que corrobora com esse sentido é a montagem do videoclipe. O 
enunciado desse texto audiovisual se configura por uma edição que é 
marcada pela ruptura constante da categoria do contínuo, já que a sequ-
ência de planos nesse sintagma se dá a partir da sobreposição de cenas, 
interrompendo frequentemente a continuidade das sequências, oposto 
ao que ocorre em videochamadas, caracterizadas pela continuidade dos 
dêiticos da enunciação.

O vídeo começa com a assinatura da cantora e o título da canção, 
conforme registro abaixo (Figura 12):

Figura 12. Enquadramentos em plongéé - Wolves. Montagem do autor, a partir da 
reprodução do videoclipe “Nicki Minaj - Chun-Li (Vertical Video)”
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A apresentação gráfica da assinatura e o título do videoclipe demar-
cam marcas da enunciação, isto é, o enunciador pressuposto indica que 
o texto passou por um processo de colocação em discurso, evidenciando 
a enunciação. Este procedimento realizado no videoclipe Chun-Li cria 
o efeito de sentido de que Nicki Minaj é a enunciadora desse texto au-
diovisual. Entretanto, como tratado anteriormente, este procedimento é 
um simulacro, já que a enunciação audiovisual pressupõe a colocação 
em discurso por diversos atores.

Além disso, a apresentação do título e da assinatura instaura uma 
ancoragem temática e actancial. Há um fazer interpretativo por parte do 
enunciatário, referenciando intertextualmente a personagem Chun-Li, 
personagem conhecida pelos jogadores de video games, considerada 
a primeira mulher a ser inserida em uma narrativa de games, na série 
Street Fighters.

Após a apresentação da assinatura, há um corte na montagem. Do 
grafismo referente ao título à assinatura do clipe, parte-se para o início 
da trilha sonora musical e a aparição da rapper. As primeiras três cenas 
(Figura n. 13) se desenvolvem a partir da lógica do enquadramento 
típico das fotografias e vídeos selfies. Portanto, ocorre uma debreagem 
enunciativa da categoria actancial, instaurando uma relação de eu/tu, 
de subjetividade, relevando as marcas da enunciação (o braço estendido 
pressupondo uma câmera controlada pelo sujeito da enunciação). Entre-
tanto, a montagem descontínua, com cortes constantes e não referentes 
a uma mesma sequencialidade, instaura um efeito de objetividade, da 
relação em terceira pessoa, típicos de uma debreagem enunciva. Há, 
dessa forma, um contraste entre a debreagem actancial enunciativa 
e a debreagem temporal enunciva, gerando um efeito de sentido que 
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primeiramente aproxima e posteriormente distancia o enunciatário 
da enunciação. Tem-se uma recorrência desta aproximação seguida 
de distanciamento, já que a estrutura narrativa calcada na montagem 
descontínua instaura reiteradamente durante o enunciado a colocação 
subjetiva da actante da enunciação e sua posterior expulsão pelo corte 
na estruturação de edição do vídeo.

Figura 13. Primeiras três cenas do videoclipe Chun-Li. Montagem do autor, a partir 
da reprodução do videoclipe “Nicki Minaj - Chun-Li (Vertical Video)”.

Figura 14. Debreagem Actorial Chun-Li. Montagem do autor
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Há, entretanto, momentos em que a enunciação desse texto não se 
desenvolve no contraste apresentado anteriormente, já que a colocação 
em discurso do indicador actorial também se instaura de forma objeti-
va, em embreagens enuncivas. Percebe-se, como indicado no gráfico 
abaixo (Figura 14), que a narrativa predominantemente é debreada 
enunciativamente no dêitico actorial.

A utilização do mecanismo enuncivo (Figura 15) de colocação em 
discurso da actante instaura no texto uma outra pessoa, aquela que realiza 
as gravações para a rapper. Pode-se afirmar este argumento, a partir do 
momento em que a actante desta narrativa quebra a quarta parede da 
espacialização audiovisual. Assim, ao olhar diretamente para a câmera 
que a filma, atesta a existência de uma câmera e alguém que a opera. 
Considerando, portanto, a câmera como dispositivo da enunciação, o 
seu controle (pela própria Nicki Minaj ou por outra pessoa) indica a 
colocação actorial da cantora no enunciado. Debreando-se, portanto, 
de forma enunciativa e enunciva.

Figura 15. Enquadramentos Enuncivos – Chun-Li. Montagem do autor, a partir da 
reprodução do videoclipe “Nicki Minaj - Chun-Li (Vertical Video)”.

Observa-se uma diferença nas imagens nas projeções enunciativas 
e enuncivas (Figura 16), criando um efeito de sentido de realidade. Há 
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um contraste entre as duas formas de registro, ratificando um simulacro 
da visualidade típica das câmeras do smartphone. As imagens gravadas 
pela atriz do discurso se caracterizam por uma intensidade de luz difusa. 
Em comparação, as imagens produzidas de forma enunciva, isto é, pres-
supondo a existência de um outro em cena, se desenvolvem seguindo 
uma luminosidade melhor definida. Este contraste difuso vs. definido 
é referente a uma questão técnica de usabilidade dos smartphones. As 
câmeras frontais do dispositivo móvel, isto é, aquela que filma o uti-
lizador do aparelho, são menos potentes, registrando, assim, imagens 
com luzes difusas. Em compensação, as câmeras traseiras usualmente 
são superiores tecnicamente em relação às frontais, já que conseguem 
registrar luminosidades definidas (sem a perda da linha de luz), bem 
como capturam luzes colorizadas de forma mais fidedignas. Assim, o 
enunciador, ao criar esse simulacro de câmera frontal vs. câmera traseira, 
desenvolve um efeito de sentido de realidade instaurando o dispositivo 
smartphone com suas características técnicas na narrativa. Permitindo 
corroborar para a instauração de uma outra pessoa nesta cena, já que a 
cantora faz uso da câmera frontal para se registrar e visualizar a gravação 
na tela do dispositivo, já o outro realiza a gravação por meio da câmera 
traseira e visualiza a gravação pela tela de forma natural.

Há, nesses momentos, portanto, na lógica apresentada nesse video-
clipe, o papel do observador da comunicação sincretizado ao enunciatá-
rio pressuposto do discurso, fazendo com que a interlocutora-Nicki se 
dirija a estes dois sujeitos. A presença do observador está relacionada 
à projeção enunciva, típica dos videoclipes horizontais profissionais, 
e que se coloca em oposição à debreagem enunciativa, própria da 
produção de selfies, amadora. Nesta lógica, a oposição câmera frontal 
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vs. câmera traseira está relacionada à prática amadora e profissional, 
respectivamente.

Figura 16. Diferença entre os simulacros de Câmera Frontal e Câmera Traseira. 
Montagem do autor, a partir da reprodução do videoclipe “Nicki Minaj - Chun-Li 
(Vertical Video)”

O enunciado do videoclipe de Chun-Li também apresenta o efeito 
de retorno ao momento de enunciação, isto é, o procedimento conhe-
cido como embreagem. A embreagem de Chun-Li ocorre relacionada 
ao dêitico temporal e também ao espacial. O enunciado desse vídeo 
vertical se espacializa em um quarto em que se percebe a presença de 
um sofá e um letreiro em neon com o nome da cantora. Nada mais se 
observa das características desse local, devido ao estreitamento e ao 
recorte típico dos vídeos verticalizados. O enunciador adota esse espaço, 
atrelado à uma colocação temporal concomitante à enunciação, relativa 
a esta conjunção espaciotemporal. A embreagem, portanto, ocorrera 
em momento e espaço não concomitante à enunciação desta narrativa. 

Como mencionado anteriormente, pouco se observa do local em que 
o enunciado se desenvolve, já que a figura humana permanece como 
interesse no registro do vídeo vertical. Assim, diminui-se a noção das 
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características do espaço em que a narrativa se desenvolve. O enunciado 
desse videoclipe prioriza a aparição da rapper Nicki Minaj, já que, quase 
em sua totalidade, apresentam-se planos e enquadramentos que desta-
cam o corpo da cantora, como visto abaixo no gráfico (Figura 17). Isto 
faz com que Minaj se instaure como ponto central da visualidade desse 
videoclipe, colocando seu corpo como principal elemento do discurso.

Figura 17. Enquadramentos de Corpo – Chun-Li. Montagem do autor

Figura 18. Enquadramentos de Plano Detalhes do Corpo – Chun-Li. Montagem do 
autor, a partir da reprodução do videoclipe “Nicki Minaj - Chun-Li (Vertical Video)”.

Assim, esse enunciado privilegia o registro da figuratividade da 
cantora de Trinidade e Tobago. Diferentemente do videoclipe Wolves, 
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analisado anteriormente, aqui, nesse outro texto, identifica-se que o 
enunciado acentua a representação do corpo humano atrelado a uma 
tematização e figurativização que sugestionam o aspecto sexual, de 
sensualidades, do erotismo no entorno da figura da cantora. Esta figura-
tivização se desenvolve a partir de uma debreagem enunciativa, isto é, a 
própria atriz do enunciado referencia seu corpo à prática sexual. Cane-
vacci discorre que, na contemporaneidade, “a noção de que a intimidade 
[...] não é mono-identitária, mas sim diaspórica, isto é, disseminadora 
de insinuações (Canevacci, 2008, p. 42 como citado em Agusto Junior 
e Romanini, 2014, p. 1797). A insinuação sexual, nesse videoclipe, é 
um sentido causado por enquadramentos que focalizam determinadas 
partes do corpo, de forma metonímica, assumindo a parte pelo todo, bem 
como a baixa luminosidade em neon presente no enunciado, conforme 
Figura 18. Assim, cria-se um sentido de que Nick Minaj se coloca como 
objeto de desejo, de valor, desenvolvido graças à tematização sexual. A 
insinuação sexual se desenvolve a partir dos enquadramentos, colocado 
seu corpo como ponto central, e das roupas e acessórios que utiliza.  
Observa-se também no gráfico abaixo (Figura 19) a reiteração desses 
enquadramentos durante toda a sequencialidade do enunciado. Assim, 
nesta perspectiva, o enunciado denota a tematização e a figurativização 
sexual atrelando-a à actorialização da cantora.

Nota-se a utilização de enquadramentos em que o dispositivo gra-
vador se encontra em angulação superior ao registrado, ou seja, em 
enquadramentos em plongée. Aproximadamente metade do enunciado, 
conforme o Figura 20, se constrói nesta perspectiva angulada superior, 
valorizando novamente a figura humana registrada no texto audiovisual, 
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corroborando para a instauração de uma temática voltada ao sensual, à 
valorização do corpo como figura sexual.

Figura 19. Planos Detalhe de Partes do Corpo sem Aparecimento do Rosto

Figura 20. Enquadramentos em Plongéé – Chun-Li

Assim, há o encontro do que Augusto Junior e Romanini descrevem 
na prática da selfie:
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O usuário, no ato de fotografar, mesmo que inconsciente do fetiche 
e do desejo alheio em consumir a intimidade daqueles que se ex-
põem na rede, registra ou registra-se de forma insinuante, muitas 
vezes expondo características pessoais que revelam angústias, 
sonhos, prazeres e infinitos desejos de consumo, como ser jovem, 
ser desejado, assim por diante. (Augusto Junior & Romanini, 2014, 
p. 1802)

Atrela-se também esta perspectiva visual à tematização da canção 
Chun-Li. Como relatado anteriormente, faz-se no título alusão à uma 
personagem referenciada como a primeira mulher representada nos 
video games. A letra desse rap reitera tematicamente dois itens: (1) a 
“ostentação” e (2) a valorização do “eu”. No que diz respeito ao primei-
ro item, pode-se adotar a categorização “ostentação” em referência ao 
subgênero musical nacional conhecido como funk ostentação ou funk 
paulista. Este subgênero é caracterizado por Pereira (2014) e França e 
Dornelas (2014) como um fenômeno musical de origem paulista que se 
popularizou posteriormente no Brasil. As letras desse subgênero estão 
relacionadas à promoção de bens materiais caros e a uma forma de vi-
ver baseada em lazer. Este estilo musical busca no rap norte-americano 
sua referência temática, valorizando a vida cercada por luxo (França 
& Dornelas, 2014, p. 3). A letra de Chun-Li é constantemente figura-
tivizada por elementos que ratificam o poder financeiro do narrador, 
como a contínua menção de marcas de luxo, como Burberry, Bentley, 
Fendi, Mercedes-Benz. 

A aparição destas marcas no enunciado está atrelada a valores 
difundidos na sociedade, como a valorização material, a riqueza. 
Assim, a menção a estas empresas relaciona-se a uma forma de vida 
em que possuir itens de luxo é sancionado de forma positiva. Nesse 
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sentido, atrela-se esse julgamento eufórico ao sujeito que usufrui 
destas marcas, promovendo-o socialmente, atribuindo-lhe valor de 
status e poder social. Há, também, a lógica complementar, em que as 
marcas se valorizam ao estarem relacionadas aos modos de vida de 
um determinado grupo. A aparição delas em músicas e videoclipes 
populares faz com que se coloquem em congruência à imagem de 
celebridades, a uma prática social ligada à fama e ao sucesso. Assim, 
cria-se um ciclo que se retroalimenta: a marca valoriza a celebridade 
que, por sua vez, valoriza a marca. Há um entendimento que a ce-
lebridade é também uma marca, isto é, carrega valores comerciais e 
sociais que se associam com outras marcas e com seus consumidores. 
Nesse sentido, o relacionamento de valorização, ao referenciar uma 
determinada forma de vida, está pautado por interesses financeiros, 
objetivando o lucro, a venda. 

No que se relaciona ao segundo ponto, verifica-se no enunciado 
da canção a contradição entre o eu vs. não eu, percebidos nos trechos: 
“Ain’t pushin’ out his babies ‘til he buy the rock” (Não terei os bebês 
dele até ele colocar um anel no meu dedo); “They paintin’ me out to be 
the bad guy” (Eles estão me colocando como a vilã); “I’m always in the 
top shit” (Tô sempre no topo); ou “They need rappers like me” (Eles 
precisam de rappers iguais a mim). Assim, figurativiza-se no enunciado 
marcas que valorizam o “eu”, o enunciador pressuposto da enunciação, 
a partir da tematização da força física e psicológica (Now I’m about to 
turn around and beat my chest - Agora estou prestes a me virar e bater 
no peito) e da ostentação de poder financeiro. 

Dessa forma, no videoclipe vertical, estes recobrimentos temáticos 
são figurativizados e expressos na visualidade por meio da valorização 
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do corpo de um “eu”, isto é, Nicki Minaj se coloca como simulacro de 
enunciadora desse texto audiovisual, valorizando-se, colocando-se como 
ponto central da narrativa. Assim, as constantes debreagens enunciativas 
e enquadramentos que valorizam e sexualizam o corpo homologam-se 
à tematização de poder e à valorização própria.

Considerações Finais

O vídeo vertical selfie se insere em um contexto em que o “eu” está 
agindo em um presente, e, além de agir, registra de forma subjetiva a 
ação. O tempo verbal e a pessoa da enunciação ganham destaque. Quem 
realiza a atividade e em que momento a realizou se tornam importantes 
elementos da enunciação nas redes sociais. Já o espaço é desfocado, é o 
privado, um banheiro, um quarto, um carro qualquer, uma academia de 
ginástica ou em um restaurante, por exemplo. Os espaços das fotografias 
e vídeos selfies são limitados ao enquadramento do vídeo – verticais, 
dessa forma diminuídos em sua horizontalidade – em que o braço es-
tendido para realizar o clique da selfie determina a amplitude máxima 
do que se mostra (Broullón-Lozano, 2015, p. 228). Os espaços priva-
dos se encontram em um novo espaço público ressignificado: a rede, 
o emaranhado de locais em que diversos “eus” estão compartilhando 
e exaltando o que fazem.

Há, então, um contraste que emana da prática de publicação de fo-
tografias e vídeos selfies: as fotos dizem respeito ao privado (o corpo, a 
rotina, os espaços da casa), e são divulgadas e objetivam a circulação no 
espaço público das redes sociais. Broullón-Lozano aponta que as selfies 
cumprem uma função demonstrativa e social, demarcando o eu, em 
um aqui e agora (2015, p. 221). As redes sociais incitam seus usuários 
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a se utilizarem de um discurso imbricado na debreagem enunciativa. 
Frases como “No que você está pensando?”, disponíveis, por exemplo, 
no feed do Facebook, demarcam uma manipulação a seus usuários para 
que postem suas atividades e pensamentos realizados no agora – no 
presente do indicativo, no gerúndio, de modo enunciativo.

Observa-se, também, nos videoclipes do corpus que se estruturam 
a partir da estética da selfie, a utilização de procedimentos de figura-
tivização que atribuirão valores relacionados à sensualidade ao corpo 
humano representado em cena. No caso do clipe de Nicki Minaj há 
uma intencionalidade em se construir como sujeito sensual atrelado a 
marcas de luxo, a temáticas de ostentação e sobrevalorização do “eu”. 
Já no caso de Selena Gomez, o videoclipe é construído a partir de um 
simulacro de despretensão, mas coloca-se como sujeito inserido em 
uma ambientação ostentativa, rodeada por itens custosos ligados à 
tematização da celebridade, da glamourização do cotidiano. Há, nes-
ses exemplos, manifestações narcísicas, em que o registro se dá como 
reflexo, em uma lógica de espelhar e unicamente focar em temáticas 
e práticas relacionadas ao “eu”. Ainda, a circulação desses conteúdos 
corrobora com a manutenção dessas práticas, exibindo constantemente 
e, na lógica das redes sociais, continuamente o mesmo reflexo, a mesma 
figura humana.
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Corporeidade e a Construção de Sentido em 
Narrativas Interativas Infantis 

Aline Frederico1

Narrativas interativas requerem que o leitor/interator engaje seu corpo 
para participar da história. As maneiras como os diferentes formatos de 
narrativa incorporam o corpo do leitor na construção do sentido narrati-
vo, no entanto, variam significativamente, estando fortemente ligados às 
affordances (Gibson, 1986; Kress, 2010) do dispositivo por meio do qual 
essas narrativas são veiculadas, além de estratégias narrativas tradicionais 
ou emergentes de gêneros diversos. Aplicativos literários se referem a obras 
de literatura digital veiculadas no formato de aplicativo, disponibilizados 
para dispositivos móveis. Se tratam de uma literatura multimodal e híbrida, 
pois confluem as tradições e convenções narrativas da literatura impressa, 
do audiovisual e dos jogos eletrônicos. Aplicativos literários são portanto 
um gênero emergente na ecologia dos meios contemporânea, num contexto 
de rápida difusão dos dispositivos móveis, e com destaque para como esses 
dispositivos são amplamente utilizados na primeira infância.

Nesse artigo, serão discutidas as diferentes estratégias de uso do corpo 
do leitor e da gestualidade na construção das narrativas de aplicativos 

1. Doutora em Educação.
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literários para crianças, refletindo sobre o papel desse engajamento do 
corpo na leitura e o posicionamento do leitor em relação à narrativa. 
Como estudo de caso será analisado o aplicativo Little Red Riding Hood 
[Chapeuzinho Vermelho], da editora inglesa Nosy Crow (Nosy Crow & 
Bryan, 2015). Esse aplicativo foi selecionado devido à grande diversidade 
de gestos interativos e também porque esses gestos posicionam o leitor 
de maneiras diversas em relação à narrativa, por vezes atuando como 
controladores externos, outras vezes como ajudantes da Chapeuzinho 
e em alguns casos como se eles próprios fossem a personagem.

A análise será pautada num referencial teórico transdisciplinar que com-
bina a semiótica social multimodal (Kress, 2010) com a teoria da narrativa 
interativa infantil (Schwebs, 2014; Zhao & Unsworth, 2017) e os estudos 
do gesto (McNeill, 1992; Parrill, 2009). Além na análise do aplicativo, serão 
consideradas as respostas leitoras a essa obra, resultado de um estudo da 
recepção desses aplicativos por crianças de 4 anos na Inglaterra. As crianças 
leram o aplicativo acompanhadas de pelo menos um dos pais, numa biblioteca 
pública. Através da observação das respostas desses jovens leitores, preten-
de-se ponderar sobre essas estratégias de utilização do corpo do leitor na 
narrativa e sua efetividade em termos de imersão e engajamento na história.

Aplicativos Literários e Participação Incorporada

Por se tratarem de um software, os aplicativos literários tem à sua 
disposição, em teoria2, todas as possibilidades e limitações tecnológi-

2. Ressalto que esse potencial é teórico porque o desenvolvimento de aplicativos bastante 
complexos apresenta um custo de produção extremamente elevado, o que na prática 
é, na maioria dos casos, inviável financeiramente e além das capacidades produtivas 
de editoras, startups e artistas independentes na área da literatura infantil digital.



1569

cas e semióticas apresentadas pelos dispositivos móveis em que são 
veiculados. Por esse motivo, obras nesse formato tendem a ser projetos 
nativos-ditais (born-digital), o que os diferencia de um grande corpus 
de textos literários para criança que são simplesmente digitalizados ou 
adaptações simples e limitadas de obras impressas, que não exploram 
a fundo o potencial multimodal e interativo do meio digital. 

Desse modo, nos aplicativos literários, a interdependência entre o 
meio e a mensagem sugerida por McLuhan (1969) é intencionalmente 
explorada com finalidade poética. A tela sensível ao toque é uma das 
configurações técnicas marcantes do meio que define uma caracterís-
tica fundante desse tipo de literatura digital. Na leitura digital, a ação 
realizada pelo leitor para interagir ocorre através do seu corpo, numa 
forma de participação incoporada (embodied)3. É uma ação física, 
em que a materialidade do leitor através do seu corpo e seus sentidos 
se relaciona à materialidade do texto através do dispositivo. 

Grande parte dessas ações incorporadas apresentam finalidade ergó-
dica, como definiu Aarseth (1997), ou são ações com função de repre-
sentação que são essenciais na leitura e co-construção da narrativa. A 
leitura digital apresenta ainda ações que Aarseth nomeou “triviais”, ou 
para o acesso ao texto. Um exemplo de ação trivial segundo o próprio 
é o virar da página na leitura de literatura tradicional impressa. Esses 
tipos de ações não fazem parte do conteúdo literário propriamente 
dito, e foram chamadas por Zhao e Unsworth (2017) de interatividade 

3. Aarseth nomeou esse aspecto da participação do leitor em uma ação 
“extranoemática”, ou que ocorre fora (extra) da mente (noemática). No entanto, 
partindo de um posicionamento teórico fundado na cognição incorporada (Shapiro, 
2010), que considera a cognição humana distribuída entre mente e corpo por 
meio do sistema sensório-motor, tal terminologia não parece adequada.
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“extra-textual”, ainda que definir os limites de um texto digital a seu 
conteúdo narrativo seja um posicionamento questionável. Possivelmente, 
a terminologia “extra-narrativa” seria mais adequada. 

Nesse artigo, me debruçarei sobre a análise das ações não-triviais, 
pois elas estão diretamente relacionadas à construção de sentido lite-
rária, enquanto a significação narrativa das possibilidades interativas 
extra-textuais depende dos usos particulares de cada leitor. Por exem-
plo, o passar linear das páginas tende a ser o formato de leitura padrão, 
porém alguns leitores podem pular páginas, ir ao final do texto e voltar, 
etc., e nesse contexto interações extra-textuais alteram a construção de 
sentido narrativa.

A Construção de Sentido na Literatura Multimodal e 
Hipermidiática dos Aplicativos Literários: uma Perspectiva da 

Semiótica Social Multimodal

Dentro da perspectiva da semiótica social multimodal (Jewitt, 2014; 
Kress, 2010; Leeuwen, 2005), a construção de sentido ocorre em um 
processo dinâmico entre indivíduos, que trazem suas intenções, expec-
tativas, experiências e conhecimentos ao ato de significação, o poten-
cial de significado de um artefato semiótico – nesse caso, o aplicativo 
literário – e o contexto sociocultural em que ambos se encontram, que 
também possui um potencial semiótico que guia essa transação. Essa 
visão apresenta forte sintonia com diversos autores na área de teoria da 
recepção literária, entre os quais destaco Rosenblatt (1994), que propôs 
a teoria transacional da leitura literária ressaltando a interdependência 
entre indivíduo e artefato semiótico, leitor e texto, na construção de 
sentido literário.
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Ainda que os signos materializados num texto possam ser fixos 
– como nas obras tradicionais impressas –, a construção de sentido é 
situada, variando constantemente, pois a cada leitura, um novo espaço-
-tempo se configura, os conhecimentos e intenções do leitor mudam, e 
o contexto social também muda. Na leitura digital há o fator adicional 
de que os signos do texto também podem se alterar, dependendo da 
configuração da obra e das ações do leitor, tornando o processo ainda 
mais dinâmico.

A semiótica social multimodal propõe ainda que textos e outros 
artefatos semióticos são multimodais, isso é, são compostos por signos 
em diversas modalidades semióticas, que estabelecem relações entre 
si constituindo um significado multimodal que é maior que a soma de 
suas partes. Uma modalidade semiótica é “um recurso de construção de 
sentido formatado socialmente e distribuído culturalmente” (Kress, 2010, 
p. 79) e cada modalidade apresenta distintos potenciais comunicativos.  

Baseado no conceito da ecologia do livro ilustrado de Lewis (2001), 
propus em outro trabalho (Frederico, 2017) a ecologia do aplicativo 
literário, que diz respeito a rede de conexões semióticas promovida 
pela configuração multimodal individual de cada obra. A seleção e 
orquestramento dessas modalidades pelos autores são parte essencial 
da textualidade dos aplicativos literários e é impossível desvencilhá-los 
da construção narrativa. Essas escolhas são parte crucial do processo 
criativo e poético da obras e a alteração em qualquer desses elementos 
é uma alteração no todo. Nos aplicativos literários, podemos identificar 
algumas modalidades que estão geralmente presentes: a linguagem 
verbal escrita, pois a narrativa verbal costuma aparecer na tela como 
num livro ilustrado impresso, mas também a linguagem verbal falada, 
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pois a maioria dos apps apresenta a opção de leitura em voz alta, as 
vezes opcional e as vezes mandatória; a linguagem visual é também 
um aspecto fundamental das obras e geralmente apresenta momentos 
em que as ilustrações e outros recursos visuais aparecem estáticos, e 
outras em que estão em movimento. Esse movimento pode ser realiza-
do tanto automaticamente pelo aplicativo, de acordo com o desenrolar 
da leitura, ou ser controlado pelo leitor, por meio da interatividade. O 
aspecto sonoro também é bastante explorado nos aplicativos, por meio 
de feitos sonoros e de trilha sonora. Essas modalidades são tradicional-
mente utilizadas em, em diferentes combinações, em variados textos 
multimodais, do livro ilustrado à narrativas audiovisual. No entanto, 
nos aplicativos literários, a participação do leitor é um elemento igual-
mente fundamental na construção de sentido, uma participação que se 
materializa por meio do corpo do leitor, através dos gestos interativos, 
afetando de maneira fundamental sua ecologia multimodal. Esse aspecto 
é corroborado por diversos autores, dentre os quais destaco Schwebs 
(2014), que aponta as possibilidades táteis e incorporadas da leitura 
digital como uma de suas affordances poéticas fundamentais. O papel 
da interatividade e da participação incorporada na construção de sentido 
é uma questão fundamental e complexa da textualidade digital, mas 
uma área de pesquisa ainda relativamente pouco investigada e que esse 
projeto pretende explorar. 

Os Gestos Interativos na Construção de Sentido: Referencial 
Teórico 

Gestos interativos fazem parte da estrutura mais ampla que é o pro-
cesso de interação dos aplicativos literários. Segundo Zhao e Unsworth 
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(2017), a interação apresenta três estágios: a ação, ou o gesto interativo, 
o hotspot, ou a área que é sensível ao gesto interativo na interface visual 
do texto, e o efeito ou resultado, a mudança de algum elemento do 
texto que ocorre em virtude da ativação promovida pelo leitor. 

Schwebs (2014) ressalta que em muitos aplicativos literários o 
hotspot não está demarcado claramente, portanto é parte do processo 
de leitura identificar quais áreas podem ser tocadas. Além disso, o leitor 
apenas pode presumir qual será o efeito de sua ação, havendo um ciclo 
lúdico constante de surpresa e descoberta. No entanto, a maneira como 
o leitor deve agir é sugerida pelo texto interativo, e há uma demanda 
bastante exata em relação aos gestos que devem ser realizados. Sem a 
performance correta do gesto, a interação não acontece. 

O modelo proposto por Zhao e Unsworth (2017) está centrado nas 
interações com a tela sensível ao toque, que geralmente envolvem gestos 
hápticos, ou seja, em que os leitores usam os membros e as mãos para 
interagir. Porém diversos aplicativos literários fazem uso de outros sis-
temas de captação do aparelho, como o microfone (captação de som), 
captação de imagem (câmera) o giroscópio (captação do movimento de 
giro do aparelho) e o acelerômetro (captação de movimento e gravidade). 
Gestos usando esses sistemas de captação alternativos podem envolver 
outras parte do corpo, em gestos não-hápticos. Alguns exemplos desse 
tipo de interação envolvem falar ou cantar para o aparelho, ou incorpo-
rar fotos e vídeos, de si próprio e de outros elementos e pessoas. Esses 
sensores podem ainda ser usados de maneira criativa pelos criadores, 
como vamos ver a seguir, em que o leitor deve soprar o aparelho e o 
som do sopro ativa a interação. 
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Enquanto o hotspot e o efeito da interação estão situados no texto 
exclusivamente, o gesto interativo depende do leitor e da sua relação 
material com o texto literário. Além disso, tais ações apresentam uma 
função representativa: os gestos interativos são signos. De acordo com 
uma das definições clássicas de Pierce, “o signo está no lugar de algo 
para a ideia que produz ou modifica” (1931, p. 58, 1.339, como citado 
em Santaella, 1995, p. 36). Os gestos interativos são um signo gerado 
pelo corpo do leitor e cujo objeto é outro signo, o signo da ação que 
ocorre na narrativa. A forma do gesto é o representamen, enquanto o 
efeito na narrativa é o objeto. O fato de tal signo existir e ser o modo 
como o leitor participa da narrativa é um aspecto fundamental da cons-
trução da própria narrativa e portanto o corpo do leitor passa a ser um 
aspecto da materialidade e da representação multimodal dos aplicativos 
literários. Uma vez que o signo é gestual, esse produz, ao mesmo tempo 
que modifica, a ideia que representa e a textualidade digital. A gestu-
alidade passa a ser elemento fundante da textualidade literária digital, 
afetando diretamente a experiência do leitor. A forma como ocorre essa 
representação, ou seja, qual gesto é usado, se é háptico ou não-háptico, 
se é longo ou curto, ou se apresenta alguma semelhança formal com 
seu objeto, afeta construção de sentido.

Visto que o leitor passa a ser parte da textualidade da obra literária, 
ele é automaticamente posicionado em relação à narrativa, se tornando 
mais uma voz dentro da polifonia textual, como definiu Bakhtin (1984), 
típica de narrativas multimodais, como discutiram Anstey e Bull (2004) 
em relação ao livro infantil ilustrado. Ao se posicionar como um agente 
na narrativa, o leitor passa a apresentar, por meio dos seus gestos, um 
ponto de vista que é ao mesmo tempo narrativo e experiencial. Assim, 
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alguns conceitos da área de estudos do gesto são relevantes para entender 
o posicionamento do leitor na narrativa. Segundo Parrill (2009), gestos 
sempre envolvem o ponto de vista de quem os realiza, nesse caso, o 
leitor: ele experiencia o gesto em primeira pessoa.  Já no que tange 
o ponto de vista narrativo é necessário analisar qual é a ação sendo 
representada pelo gesto interativo e quem é o autor daquela ação. O 
ponto de vista narrativo, portanto, tende a ser de um personagem, em 
terceira pessoa, mas como vamos ver nos exemplos abaixo, pode ser 
ainda o ponto de vista do próprio leitor, mesmo que essa ação seja uma 
ação que ocorre como parte da narrativa. Quando temos um gesto cujo 
ponto de vista experiencial é o do leitor – o que é sempre o caso – e o 
ponto de vista narrativo é de um personagem, temos um gesto interativo 
com um ponto de vista dual (Parrill, 2009). 

Outro conceito útil nessa análise é o da perspectiva do gesto. Mc-
Neill (1992) investigou como indivíduos usam gestos para contar uma 
narrativa e discutiu também os conceitos de ponto de vista e perspectiva 
gestual em representação narrativa. Em teoria literária, não é incomum 
o uso dos termos perspectiva e ponto de vista como sinônimos. Ainda 
que fortemente relacionados, no contexto desse artigo, o ponto de vista 
indica aquele que vê, ou no caso gestual, aquele que age. Ao fazer o 
gesto, o leitor pode estar realizando a representação de uma ação que 
é parte do mundo ficcional, numa perspectiva interna, ou uma ação 
fora do mundo ficcional, na posição de controlador onisciente, numa 
perspectiva externa. 

A seguir, vou refletir sobre o papel dos gestos interativos na cons-
trução de sentido narrativo aplicando os conceitos discutidos acima 
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na análise dos gestos não-triviais sugeridos pelo aplicativo Little Red 
Riding Hood (Nosy Crow & Bryan, 2015). 

Gestos e Posicionamento do Leitor em Little Red Riding Hood

Em Little Red Riding Hood, o tradicional conto de fadas da Chapeu-
zinho Vermelho é adaptado para uma versão em que o leitor participa 
ativamente da narrativa. Ainda em casa, o leitor ajuda Chapeuzinho 
Vermelho a empacotar a cesta de guloseimas para a Vovó. Na floresta, 
há diversos caminhos a seguir, e o leitor tem o poder de decidir por onde 
Chapeuzinho Vermelho deve ir. Nessa jornada, o leitor ajuda ainda a 
Chapeuzinho a coletar objetos pela floresta, participando de pequenos 
jogos. No ápice da história, esses objetos são usados para atacar o Lobo. 
Dependendo do caminho escolhido pelo leitor e dos objetos coletados, 
o Lobo enfrenta um final diferente (são três as possibilidades). O leitor 
então ajuda Chapeuzinho Vermelho a destrancar a Vovó do armário, 
desempacota a cesta para o lanche da tarde e alimenta as personagens. 

Nessas diversas formas de participação na narrativa, o leitor deve 
realizar uma grande variedade de gestos interativos, do tradicional to-
que na tela, passando por complexas combinações de movimentos, até 
participações bastante performativas, como soprar o tablet para jogar 
sementes de dente de leão nos olhos do Lobo. Os gestos interativos 
são diversos tanto no que diz respeito à variedade de tipos de toques e 
movimentos necessários, como também no que diz respeito à função 
desses gestos no desenrolar da narrativa.

Para estruturar e diferenciar diferentes tipos de interatividade não-tri-
vial vamos usar a classificação proposta por Schwebs (2014), baseado 
na obra de Barthes (1984). Segundo o autor, interações que representam 
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ações fundamentais no desenvolvimento da narrativa apresentam função 
cardinal (ou nucleica). Já interações que ativam elementos secundários 
da história, que ampliam a narrativa mas não são fundamentais ao seu 
desenvolvimento, tem função catalisadora (ou satélite).

No aplicativo Little Red Riding Hood, a maioria das cenas apresenta 
uma interação cardinal e diversas interações catalisadoras. A interação 
catalisadora central do app é a possibilidade de ativar falas adicionais das 
personagens. Quando o texto verbal principal da cena é completado, pontos 
azuis aparecem sobre as personagens, indicando que uma ação é possível. 
Para ativar a função, o leitor precisa apenas tocar sobre a personagem e 
um balão de fala aparece na tela, simultaneamente ao que se escuta a voz 
da personagem emitindo a mesma fala. O toque na tela é a ação padrão 
mais usada para interação em aplicativos literários, mas essa ação não 
apresenta nenhuma relação formal entre o gesto (tocar) e o efeito (fala da 
personagem). Essa forma de interação expande a narrativa, por um lado, 
trazendo novas informações sobre as personagens, comentários sobre o 
desenvolvimento da história, etc., e a personaliza, por outro, uma vez que 
as falas apresentadas pelas personagens aparecem em ordem aleatória e 
cada cena apresenta diversas variações de falas. Essa forma de interação, 
portanto, torna cada leitura única não só porque o leitor se transforma ao 
longo do tempo, mas porque o texto também se altera.

A forma de interação essencial desse aplicativo ocorre por meio das 
interações cardinais. Em quase todas as cenas há uma interação desse 
tipo. Ainda que o leitor possa pular para a cena seguinte sem realizá-la, 
tal salto prejudicaria a compreensão do desenrolar da história e dimi-
nuiria a experiência de leitura digital com a redução da participação 
do leitor. A primeira ação cardinal em Little Red Riding Hood ocorre 
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quando a Chapeuzinho Vermelho está se preparando para ir à casa da 
Vovó e precisa montar a cesta de comida (ver figura 1). O leitor então 
é acionado como ajudante pela mãe da menina: “Você poderia ajudar a 
Chapeuzinho Vermelho a empacotar a cesta?”4, ela diz, e o leitor deve 
então descobrir quais itens devem ser empacotados, tocá-los e arras-
tá-los até a cesta. Essa chamada posiciona o leitor como um ajudante 
na narrativa, dando-lhe um status de personagem. O ponto de vista 
de acordo com as imagens está em terceira pessoa: o leitor observa o 
ambiente da cozinha, em que se situam Chapeuzinho Vermelho e sua 
mãe. Esse ponto de vista imagético é dominante na narrativa. A cozinha 
apresenta uma mesa com duas cadeiras, um balcão com pia, um fogão, 
prateleiras. Sobre esses móveis, aparecem diversos itens comestíveis, 
que devem ser colocados na cesta, além de outros utensílios de cozinha. 
Alguns dos alimentos que devem ser empacotados aparecem parcial 
ou totalmente escondidos e para encontrá-los, o leitor deve mover as 
personagens, arrastando-as, ou navegar pela cena, tocando a tela com 
dois dedos e arrastando a cena em qualquer direção, ampliando a visão 
do ambiente da cozinha.

Em termos de ponto de vista, o gesto de empacotar a cesta apresenta 
um ponto de vista experiencial em primeira pessoa, o leitor, como em 
todos os gestos interativos. Do ponto de vista narrativo, o leitor também 
seu ponto de vista pois ele foi reconhecido como personagem e é ele 
quem empacota a cesta, não Chapeuzinho Vermelho. A ação do leitor 
não ativa a personagem, mas é uma interferência direta sobre o universo 
ficcional. Temos portanto um ponto de vista integrado – ao invés de 

4. Tradução da autora.
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dual. No que diz respeito à perspectiva gestual em relação à narrativa, o 
gesto de empacotar é ambíguo. Enquanto a forma e o percurso do gesto 
pela interface visual indicam um posicionamento externo do leitor, uma 
vez que o leitor foi indicado como parte da narrativa pela fala da mãe, 
o gesto apresenta, de acordo com o papel desempenhado na narrativa, 
também uma perspectiva interna. Temos então uma perspectiva dual.

Figura 1. Captura de tela da cena 2 do aplicativo, em que o leitor deve ajudar a personagem 
a empacotar a cesta com comida, com anotações da autora indicando alguns dos hotspots 
e o tipo de movimento que pode ser feito em cada elemento. Enquanto alimentos podem 
ser arrastados em qualquer direção, as personagens podem apenas mover-se de um lado 
a outro da cena. Há ainda a possibilidade de mover a cena toda, arrastando dois dedos 
sobre a tela. Little Red Riding Hood (Nosy Crow & Bryan, 2015).

A história continua e ao andar pela floresta, Chapeuzinho Vermelho 
encontra alguns animais, com quem realiza pequenas atividades no for-
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mato de minijogos. Como “prêmio”, a cada parada a menina ganha um 
objeto diferente. Numa dessas paradas, um pássaro, voando de um lado 
ao outro da cena continuamente, deixa cair suas penas. Chapeuzinho 
Vermelho deve então acompanhar o pássaro, com a cesta na mão, para 
coletar as penas. O gesto requerido do leitor é o de arrastar a personagem 
em linha reta, de um lado para o outro, em velocidade suficiente para 
alcançar as penas (ver figura 2).

Figura 2. Captura de tela da cena 7 (versão A) do aplicativo, em que o leitor deve 
arrastar a personagem para a esquerda ou a direita para coletar as penas que o pássaro 
deixa cair. Sobre a personagem, anotação da autora indicando as direções possíveis 
do gesto. Little Red Riding Hood (Nosy Crow & Bryan, 2015).

Nesse gesto, o ponto de vista narrativo é da personagem, em terceira 
pessoa. Ao arrastar o dedo pela tela, e arrastando assim a personagem, 
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o leitor representa, com seu gesto, o caminhar da Chapeuzinho Verme-
lho. A forma do gesto – arrastar para a esquerda ou a direita – indica 
a direção do movimento, não o ato de correr em si. O ponto de vista 
é dual pois, apesar de a ação ser realizada pela personagem, o leitor 
mantém sua experiência do gesto em primeira pessoa. No que diz res-
peito à perspectiva narrativa, o gesto também é dual. Pelo movimento 
de arrastar, o leitor apresenta um controle externo do universo ficcio-
nal; ele não está andando, mas controlando a personagem. Já a ação 
representada por esse gesto – andar – ocorre no universo da narrativa, 
numa perspectiva interna.

Figura 3. Captura de tela da cena 13 versão A do aplicativo, em que o leitor deve 
segurar o tablet com duas mãos e girá-lo à esquerda para simular a transferência do 
mel entre as vasilhas. No canto inferior direito, anotação da autora indicando o gesto.
Little Red Riding Hood (Nosy Crow & Bryan, 2015).
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A história segue e em outra cena temos um urso coletando mel 
(Figura 3). Ele pede a ajuda da Chapeuzinho Vermelho para passar o 
mel de um pote muito grande para jarras menores. Para realizar essa 
ação, o leitor deve segurar o aparelho com as duas mãos, uma de cada 
lado, como se o aparelho fosse a grande e pesada jarra, e então girar o 
aparelho para a esquerda, para que o mel possa escorrer na jarra me-
nor. Ao realizar o movimento, a personagem da menina tem as mãos 
trêmulas, exigindo que o leitor corrija o movimento para que o mel 
não caia para fora. 

Na tela, a imagem mostra os braços da menina à esquerda, segurando 
a jarra menor, enquanto os braços do Urso estão à direita, virando o mel 
da jarra grande na pequena. A cena, portanto, mostra novamente as per-
sonagens por um ponto de vista em terceira pessoa. Por meio do gesto, 
no entanto, o leitor assume uma perspectiva interna, em primeira pessoa. 
O leitor age assumindo a posição do Urso e o gesto realizado é muito 
semelhante ao gesto realizado pela personagem, numa representação 
mimética. Já o ponto de vista, como no exemplo anterior, é dual, pois 
o leitor assume o ponto de vista da personagem e mantém seu ponto 
de vista subjetivo, uma vez que não pode jamais dissociar-se desse.  

Mais adiante, quando cara-a-cara com o Lobo na casa da Vovó, 
chapeuzinho vai usar os objetos coletados para atacá-lo. Um desses 
objetos é um dente-de-leão (ver figura 4). Para atacar o lobo com o 
dente de leão, o leitor deve soprar o aparelho, num gesto não-háptico 
que envolve o corpo do leitor mais ampla e intensamente. O som do 
sopro, captado pelo microfone, ativa a interação, fazendo com que a 
personagem repita o gesto realizado pelo leitor, e sopre o dente de leão. 
As sementes vão em direção aos olhos do Lobo, cegando-o tempora-
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riamente. Essa ação apresenta uma relação ainda mais complexa entre 
ponto de vista e perspectiva, pois as ações não são simultâneas, como 
nos exemplos apresentados anteriormente. A ação de soprar o aparelho 
apresenta o ponto de vista experiencial do leitor, mas seu efeito, a ação 
de soprar da personagem, apresenta o ponto de vista da personagem. 
Pela falta de sincronia entre gesto e efeito, o sopro do leitor tem sua 
função de ativação salientada e sua função de representação redu-
zida, ainda que presente. O aspecto de ativação ressalta a perspectiva 
externa do leitor, enquanto o efeito, o sopro da personagem, apresenta 
uma perspectiva interna.

Figura 4. Captura de tela da cena 19 (versão A) do aplicativo, em que o leitor deve 
assoprar o aparelho próximo ao microfone para que o som do sopro ative a interação. 
No topo esquerdo, anotação da autora indicando o gesto. Little Red Riding Hood 
(Nosy Crow & Bryan, 2015).
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As cenas discutidas indicam, primeiramente, como essa obra faz uso 
de um amplo vocabulário de gestos no processo de leitura interativa, 
do simples toque na tela ao performático sopro. Alguns gestos como 
arrastar se repetem em algumas cenas, mas em geral, a cada cena, um 
gesto específico é necessário para realizar a ação. Igualmente, em al-
gumas cenas a ação realizada pelo leitor é uma representação da ação 
realizada pela personagem, como o derramar do mel na jarra, porém em 
outras, o leitor é colocado como personagem autônomo, um ajudante. 
Mesmo quando o leitor age no lugar da personagem, há grandes dife-
renças nas formas como isso ocorre, por vezes realizando o gesto tal 
qual a personagem realiza na história (soprar) e outras vezes fazendo 
um gesto simplificado ou aproximado (arrastar a personagem equiva-
lendo aos seu andar). 

Construção de Sentido por Meio de Gestos Interativos: Little Red 
Riding Hood, de Nosy Crow 

Como parte do meu projeto de pesquisa de doutorado, além da análise 
dos aplicativos e de como sugerem significados ao leitor, um estudo 
de recepção foi realizado com crianças de quatro anos lendo com pelo 
menos um dos pais em uma biblioteca na Inglaterra.5 Assim, foi possível 
acompanhar como tal complexidade interativa afetou a construção de 
sentido desses leitores infantis. As crianças participantes tinham aces-
so moderado a dispositivos móveis como tablets e smartphones e não 
tinham nenhuma experiência com aplicativos literários. Especialmente 

5. A pesquisa foi realizada de acordo com as normas éticas da British Educational 
Research Association (BERA) e aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 
Educação da Universidade de Cambridge.
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não conheciam trabalhos de literatura digital nativos digitais e com 
muitos recursos interativos, como os usados na pesquisa, entre eles, 
Little Red Riding Hood (Nosy Crow & Bryan, 2015).

Desse modo, na primeira leitura da obra, foi observado que as crian-
ças, e em algumas instâncias, também os pais, tiveram dificuldade em 
compreender como interagir com a narrativa, especialmente em cenas 
que envolviam uma sequência de gestos para que todas as suas funções 
fossem completadas. Esse foi o caso da cena de empacotar a cesta, pois 
o aplicativo sugere insistentemente, por meio de comentários das perso-
nagens6, que o leitor colete todos os itens. Como alguns desses objetos 
estavam escondidos e alguns participantes não haviam compreendido 
a possibilidade de mover as personagens ou a cena, houve dificuldade 
em entender como proceder e frustração por parte dos leitores.

A variação de ponto de vista e perspectiva, especificamente, foi 
notada por Amelia, uma das crianças participantes, que leu a história 
com sua mãe Becky e sua avó Judy. Um das cenas na floresta envolve 
ajudar uma Aranha a sair do labirinto formado por sua teia (ver figura 5). 
O aplicativo então sugere ao leitor o gesto de mover o aparelho para a 
esquerda ou a direita, a fim que a aranha deslizasse sobre a teia. 

6. Até que a cesta esteja completa, as personagens ficam repetindo as seguintes 
frases: “Vamos encher a cesta com coisas deliciosas para a Vovó!” “Que tal 
se eu levar um pouco de queijo?” “Por que não levar uma banana?” “Não se 
esqueça do bolo!” “Vamos dar pra ela [a Avó] umas maçãs!” Ao colocar todos 
os itens na cesta, um efeito sonoro é acionado e a seta para mudar de cena 
passa de semitransparente para azul, indicando que a atividade foi completada. 
No entanto, mesmo que a cena não seja completada, o leitor pode tocar a seta 
semitransparente e passar para a próxima cena.
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Figura 5. Captura de tela da cena 13 (versão C) do aplicativo, em que o leitor deve 
arrastar a aranha ou mover o aparelho para que ela deslize na tela na direção correta 
para sair do labirinto. No topo direito, anotação da autora indicando os gestos. 
Fonte: Little Red Riding Hood (Nosy Crow & Bryan, 2015).

Tal combinação de tarefas foi de difícil realização para Amelia: era 
necessário realizar um gesto fora do comum e que exige uma coordenação 
motora fina – mover o aparelho para a aranha deslizar –  e ainda ter que 
descobrir o caminho pelo labirinto. Sua mãe então pegou o tablet para 
demonstrar como Amelia deveria interagir, porém ao fazê-lo, notou-se 
que a mãe também teve dificuldade em realizar a ação. Enquanto a mãe 
tentava completar a ação, mesmo ainda sem sucesso, a personagem 
agradecia pela ajuda: “Obrigada, Chapeuzinho Vermelho!”, indagou 
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a Aranha. Amelia então discordou, respondendo: “Nós não somos a 
Chapeuzinho Vermelho.” 

O comentário de Amelia sugere que a dificuldade em realizar a 
interação, somada à ambiguidade em relação à autoria do gesto e ao 
papel do leitor/interator na narrativa fizeram com que, para a menina, 
naquele instante, dominasse seu ponto de vista subjetivo como aquela 
que realiza o gesto, em detrimento do ponto de vista da personagem. 
Assim, Amelia indica um distanciamento em relação à narrativa, suge-
rindo que a dificuldade de manejar o gesto afetou o potencial de imersão 
da narrativa. Amelia não se sente no lugar da Chapeuzinho Vermelho, 
posição que está de acordo com o ponto de vista gestual da cena, em 
que a ação não envolve a personagem diretamente.

Já o desencontro entre ação do leitor e (re)ação da personagem, teve, 
na prática, resultados diferentes dos discutidos anteriormente, na teoria. 
Conforme apresentado, o salto temporal entre o gesto e a resposta na 
narrativa da personagem salientou a função de ativação em detrimento 
da função de representação do gesto. Uma vez que a função de ativação 
é uma necessidade técnica e a função de representação tem participação 
direto na construção de sentido narrativa na leitura digital, a função de 
representação tende a ser mais significativa e importante para o leitor. 
Assim, os leitores participantes na pesquisa não se limitaram a soprar 
apenas uma vez o aparelho para ativar a ação. Ao ver a personagem 
soprando o dente de leão, os leitores repetiram também a ação de sopro, 
realizando-a em simultaneidade com a ação da personagem, como foi o 
padrão nas outras ações interativas apresentadas nesse aplicativo. Desse 
modo, os leitores voltaram a dar saliência à função de representação e 
indicaram uma forte imersão na história, em que a realização do gesto 
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os posiciona como a personagem que ataca o Lobo ao soprar os dentes 
de leão.

Considerações Finais

A análise apresentada nesse artigo indica que a participação do leitor 
por meio dos gestos interativos possui papel essencial na construção 
de sentido em narrativas infantis interativas no formato de aplicativos 
literários. A função representativa desses gestos os coloca simultanea-
mente dentro e fora da narrativa, posicionamento dual que é ressaltado 
na análise do ponto de vista e da perspectiva assumidos pelo leitor por 
meio desses gestos.

Os conceitos de ponto de vista e perspectiva por meio dos gestos 
interativos apresentam um potencial grande de dualidade, pois, ainda 
que uma representação, o representamen (a forma do gesto) e o objeto 
(o resultado do gesto) podem apresentar posições distintas.  Como a 
análise também assinalou, esse posicionamento depende não apenas do 
gesto em si, mas da construção multimodal que contextualiza o gesto, 
pois o fato de o leitor ser nominalmente chamado como um ajudante 
na narrativa imediatamente o transporta de uma posição inicialmente 
externa para uma posição interna.

É preciso ressaltar que o aplicativo Little Red Riding Hood é singular, 
pois é muito mais comum em aplicativos literários que as interações 
apresentem consistência de  ponto de vista e perspectiva ao longo de 
toda a narrativa. O leitor é atribuído um papel e esse papel é represen-
tado de uma maneira específica por meio de todos ou a grande maioria 
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dos gestos interativos.7 Como resultado dessa configuração textual no 
processo de construção de sentido, observamos que os leitores de quatro 
anos e mesmo seus pais tiveram dificuldade em navegar as diferentes 
formas de interação e a leitora se sentiu contrariada pela obra quando 
essa a posicionou como personagem em uma situação em que ela era a 
responsável pela ação. Desse modo, em termos de recomendações na 
criação de narrativas interativas, especialmente para crianças pequenas, a 
consistência entre ponto de vista e perspectiva gestual e um vocabulário 
de gestos de fácil identificação parecem ser mais adequados na promoção 
de um processo de leitura mais fluido e potencialmente mais imersivo. 
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O Consumo Televisivo em Plataforma Over-The-
Top (Ott): o Estudo de Caso do Globoplay

Carlos Henrique Sabino Caldas1

Monielly Barbosa do Carmo2

1 A Televisão em Convergência

As tecnologias digitais, especialmente a internet, vêm proporcionando 
uma reconfiguração no contexto da produção, fruição e distribuição de 
conteúdos audiovisuais. As possibilidades de acesso a esses conteúdos 
extrapolam as telas do suporte televisivo, pois agora os displays são 
móveis e projetados para promover a participação do enunciatário por 
meio de ferramentas de interatividade. Esse panorama reflete o contex-
to denominado por Henry Jenkins (2008) de cultura da convergência. 
Trata-se de um momento de ajustamento em que as mídias novas e 
tradicionais se colidem, a comunicação alternativa e corporativa passa 
a ter mais presença na cena midiática, na qual o poder do produtor de 
mídia e o poder do consumidor interagem. Segundo o autor:
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[...] a convergência ressurge como um importante ponto de referência, 
à medida que velhas e novas empresas tentam imaginar o futuro da 
indústria do entretenimento. Se o paradigma da revolução digital 
presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente 
paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias 
irão interagir de formas cada vez mais complexas (Jenkins, 2008, 
pp. 30-31).

Nesse cenário de convergência midiática e interconexão entre siste-
mas e aparatos tecnológicos, a produção de conteúdos audiovisuais, tanto 
no sistema Broadcas, Broadband ou Hybrid Broadcast Broadband TV, 
em seus variados meios/suportes e gêneros/formatos, passa por uma fase 
de experimentações e descobertas. Diante desta profusão hipermidiática, 
em que imagens e sons habitam no ciberespaço, os conteúdos fílmi-
cos, televisivos, publicitários, jornalísticos, por exemplo, transcendem 
numa espécie de onipresença nômade no online, sobrepondo a lógica 
do analógico em prol de uma circulação ubíqua, persuasiva e interativa. 
Não se busca apenas um lugar para arquivos de áudio e vídeo, já que 
eles estão em todos os possíveis dispositivos sincronizados e adaptados 
em suas formas expressivas na lógica dos algoritmos, mas como esses 
conteúdos circulam e são consumidos em uma cultura midiatizada.

Médola e Silva (2015) apontam que “a televisão brasileira con-
solidou-se como principal fonte de informação e entretenimento da 
população”, pois, segundo as autoras, “desde suas primeiras décadas”, 
a televisão teve como “característica preponderante a capacidade de mo-
bilizar audiências expressivas, constituindo-se em uma atividade social 
e coletiva” (p. 149), entretanto Médola (2006) acredita que vivemos 
em um momento de convergência midiática, uma fase de transição, na 
qual o “processo de comunicação televisual que conhecemos passa por 
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mudanças significativas quando inserido nos sistemas totalmente digi-
talizados”, transmissão em TV aberta, a cabo e internet, por exemplo, 
“de modo que a migração da televisão analógica para a digital pode 
inaugurar, em última instância, um processo de constituição de uma nova 
mídia, baseada em outras possibilidades de interação entre enunciador 
e enunciatário”. Segundo a autora, é necessária, nessa nova ecologia 
midiática, uma investigação para a “compreensão da enunciação nessa 
nova situação de comunicação” (p. 2).

Discorrendo sobre essa problemática da convergência entre meios, 
Médola (2006) atenta para a possibilidade de alocar diferentes mídias em 
um mesmo suporte. Insere essa problemática sob o viés da hibridização 
dos meios, pois trata, segundo ela, “de um patamar diferente do tipo de 
articulação entre as linguagens produzindo uma diluição das estruturas 
características de um determinado meio”. A autora acrescenta que ao 
colocar, por exemplo, o jornal, os quadrinhos, o rádio, o cinema, a tele-
visão e a internet “juntos no mesmo suporte e em relação, não enquanto 
mídias propriamente, mas referências às linguagens dessas mídias”, há 
a possibilidade tanto de criação de novas estruturas de comunicação 
quanto de introdução efetiva do acesso do enunciatário, “construindo 
o efeito de sentido de efetiva interatividade no processo enunciativo” 
(p. 4). Médola finaliza seu argumento definindo que

[...] a interação entre sujeitos e objetos é uma questão de fundo para 
a semiótica. Nos dispositivos analógicos de comunicação, do livro 
aos meios eletrônicos, a interatividade sempre esteve contida na 
complexidade da enunciação de forma virtualizante, sendo atuali-
zada na fruição do enunciatário. Isso se mantém também nas mídias 
digitais, mas as possibilidades de explicitação de opções a serem 
tomadas conferem um caráter novo à questão da interatividade. Não 



1596

há dúvida de que mecanismos dessa natureza possibilitam uma certa 
ampliação do fazer enunciativo, e isso parece ser o suficiente para 
construir o simulacro de uma revolução nas condições de interfe-
rência concreta, do enunciatário no enunciado (Médola, 2006, p. 4).

Com o desenvolvimento de um ambiente interconectado, as relações 
comunicacionais têm demonstrado novas formas de comportamento e 
interação, nas quais as pessoas vivem várias horas do dia em interação 
na rede, por meio de aplicativos, redes sociais, vídeos, músicas, games, 
entre as mais variadas possibilidades de consumo de informação, de 
modo que o ciberespaço se torna, às vezes, mais habitado do que o 
espaço físico. Assim, o desenvolvimento computacional conduziu para 
a produção de conteúdos audiovisuais o desafio de migração e desen-
volvimento de seus conteúdos na interface da web, combinando sons, 
imagens e textos na lógica da programação, da navegação e do banco de 
dados (Leão, 2005). Nesse sentido, nossa premissa é de que os processos 
de comunicação têm vivido uma era de mudanças significativas onde 
as possibilidades discursivas instauram um desenvolvimento de novos 
formatos e gêneros, alicerçados nos atuais dispositivos e recursos de 
interação. Dentro desse universo, as emissoras de Televisão se encon-
tram em um momento de desafios e dificuldades, já que o paradigma 
do consumo de massa tem se fragmentado em um consumo de nicho. 
Temos, por exemplo, uma nova geração de jovens e adolescentes que 
consomem conteúdo audiovisual fora do fluxo televisivo, além de pre-
ferirem series e filmes no modelo narrativo norte-americano.

Nesse cenário de convergência midiática, este trabalho busca apreender 
as mudanças nas relações de comunicação e formas de consumo televisi-
vo, pautados pelos conteúdos televisivos multiplataforma, possibilitados 
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pelas tecnologias digitais das mídias contemporâneas. Ao se entender que 
há uma alteração no modo de consumir e produzir, no que diz respeito 
à comunicação televisual em plena era da convergência midiática, ob-
serva-se a fruição fora do fluxo televisivo passa a ser utilizada cada vez 
mais como forma de consumo audiovisual na contemporaneidade, porém 
a busca pela produção convergente demonstra-se. A pesquisa examina 
quais são as estratégias que a Rede Globo de Televisão utiliza para dis-
ponibilizar seus conteúdos televisivos em multiplataforma. A partir dos 
avanços da semiótica das interações desenvolvida por Eric Landowski 
(2009), alinhado também com as propostas dos rituais de consumo de 
Eneus Trindade e Clotilde Perez (2014) e dos gradientes interacionais de 
José Luiz Braga (2012), o projeto buscará problematizar as práticas de 
consumo televisivo em plataforma OTT (over-the-top) a partir do estudo 
de caso do aplicativo Globoplay para Smart TV e Mobiles.

O primeiro autor, Eric Landowski3 (2009), parte do princípio de 
pensar os modos de como um sujeito constrói suas relações com o 
mundo, com o outro e com ele mesmo. O autor propõe quatro regi-
mes de interação que correspondem aos modos de agir dos actantes 
a partir de duas formas de presença, que seriam: o fazer ser (regimes 
de programação e acidente) e o fazer fazer (regimes de manipulação e 
ajustamento)4. Segundo Nascimento (2008), Landowski acrescenta à 
gramática narrativa greimasiana os regimes de ajustamento e acidente, 
abrindo, assim, um espaço “para uma teoria geral da interação, que 

3. O Aprofundamento dessa teoria em um objeto audiovisual foi inicialmente realizado no 
artigo de Médola e Caldas, 2013.

4. Cf. Landowski, 2009, p. 103
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certamente poderá se constituir em importante fonte de referência para 
os estudos comunicacionais na atualidade” (p. 26).

O segundo autor, José Luiz Braga (2012), defende a existência de 
gradientes na comunicação. Ele alerta que não pretende criar um sistema 
para medir tais variações, pois 

o que interessa, sobre esse ponto, é evitar restringir o fenômeno co-
municacional a alguma coisa que se deva categorizar como de valor 
humano ou social alto – por qualquer critério que se possa adotar; e 
que simplesmente aconteça ou não aconteça. A se decidir por essa 
restrição, seria preciso estabelecer os critérios que assegurassem es-
tarmos diante de tal fenômeno, explicitando o modo de reconhecê-lo 
e descartando tudo o que não atinja o critério de excelência (p. 34).

Segundo Braga (2012), o analista da comunicação deve ter uma 
apreensão além dos extremos de uma comunicação perfeita ou uma 
ausência radical da mesma. Em seu pensamento, mesmo que ocorra no 
processo comunicacional “desvios, ineficiências, valores baixos, resul-
tados canhestros”, o pesquisador alerta que sua proposta não pode ser 
tomada como uma proposição de critérios de mensuração, pois ele não 
busca uma categorização da comunicação em valores matemáticos, a 
fragmentação da comunicação ou até mesmo a proposta de tratamento 
quantitativo. O autor faz a abordagem a partir de “variações de valor, 
que é uma qualidade e não um tamanho” (pp. 34-35).

Braga (2012) compreende que “as interações envolvem toda uma 
variedade de processos sociais”, mas considera que “as interações são 
o lugar de ocorrência da comunicação”. Para ele, se não se sabe exa-
tamente o que é o fenômeno, sabe-se, “entretanto, que está ali – sem 
o quê, sequer, pensaríamos a respeito” (p. 39). Nesse sentido, o autor 
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considera que o que se deve ser problematizado na verdade são as 
interações, pois a partir delas é que se pode “apreender suas lógicas e 
processos na prática social; tendo como norte uma preocupação com 
o fenômeno comunicacional” (p. 39). Braga entende que diferente de 
abstrair, essa tática é “voltada para um processo de desentranhamento 
do comunicacional” (p. 39), pois, para o autor,

não é possível separar previamente a comunicação de seu contexto 
interacional. As relações de dupla direção entre esse contexto e o 
fenômeno são tais que o processo não sobrevive à separação. É pre-
ciso inferir o fenômeno, não imediatamente perceptível, a partir de 
pistas e indícios encontrados no ambiente social de sua ocorrência. 
É o que me faz enfatizar uma aproximação indiciária na pesquisa 
do comunicacional (p. 39).

É então a partir desse quadro teórico que será direcionada a leitura 
do consumo televisivo multiplataforma, entendido como um consumo 
interativo audiovisual. Para situar tal análise comunicacional televi-
siva na cena da globalização, considera-se relevante analisar o objeto 
na perspectiva de seu desenvolvimento enquanto produto midiático 
no contexto da convergência e seu papel nos processos de inovação 
e experimentação da linguagem televisual, de modo a fundamentar a 
pertinência de sua escolha. Nossa finalidade é semiotizar esse produto 
televisivo no contexto midiático estruturadando-o nas novas tecnologias, 
apontando os rituais de consumo, os regimes de interação e sentido e 
os gradientes de interação. De acordo com tal perspectiva que o nosso 
olhar será direcionado para a análise do objeto aqui proposto.

O corpus da análise foi construído a partir da gravação na íntegra 
de um dia de exibição dos telejornais Bom dia Brasil e Jornal Nacional 
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nas plataformas da TV ao vivo, no Globoplay e nos sites dos telejor-
nais do Portal G1. A escolha desses dois telejornais foi pela grande 
audiência que eles possuem, além de entendermos que, após essa pri-
meira pesquisa que faz parte do projeto de iniciação cientifica que 
busca examinar as práticas de consumo televisivo em plataforma OTT 
(over-the-top) a partir do estudo de caso do aplicativo Globoplay para 
Smart TV e Mobiles, poderemos aumentar nosso corpus para outros 
formatos e gêneros televisivos que a Rede Globo produz e circula em 
suas múltiplas plataformas.

2 A Rede Globo de Televisão em Multiplataforma

Os avanços tecnológicos e o advento da internet possibilitaram várias 
mudanças e uma delas foi o modo de consumir conteúdo televisivo. 
Aquele modelo tradicional de assistir televisão em que toda família 
se reunia ao redor do aparelho para ver determinado programa passou 
por uma alteração de paradigma.  Cada vez mais as pessoas migram 
para seus aparelhos pessoais para assistirem o conteúdo que lhes é de 
interesse como, quando e onde querem. Isso inclusive era previsto por 
Verón (2007), que dizia que o fenômeno massivo que conhecemos 
como televisão, materializado em um móvel no entorno da sala de estar, 
capaz de ativar a sociabilidade familiar, estava condenado a desapare-
cer. A Rede Globo percebeu isso e em 2012, e segundo Cazani (2016), 
passou a disponibilizar suas telenovelas integralmente no Globo.TV+ 
por um pequeno valor de RS12,90 por mês, sendo que esse serviço foi 
inicialmente disponível somente para o estado de Minas Gerais. Antes 
disso, entretanto, apenas trechos dos seus programas eram divulgados 
com acesso gratuito no Globo.TV (p.41). Isso caracteriza como a Globo 
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estava se preparando para essa nova ecologia midiática que Jenkins 
(2008) já havia difundido no universo comunicacional.

No final de 2015, por sua vez, foi lançado o Globoplay, a plataforma 
digital de streaming de vídeos sob demanda da Globo, que pode ser 
acessada por meio do site globoplay.com ou pelo aplicativo para mobi-
les, tablets e Smart TVs. Seu acesso inicial é gratuito, disponibilizando 
trechos de sua produção televisiva (Cazani, 2016, p. 43). Entretanto, 
para que o usuário possa acessar o conteúdo de uma forma integral, 
é necessário aderir a uma assinatura mensal. Segundo dados de 2016 
(G1, 2016), no primeiro ano do app, foram consumidos mais de 6,3 
bilhões em vídeos. Isso demostra que a internet se tornou um espaço 
importantíssimo para a Rede Globo de Televisão. Porém, a emissora 
não quer deixar a transmissão em Fluxo. Podemos observar isso nas 
estratégias que a Globo tem desenvolvido ao produzir conteúdos em 
multiplataformas. Chegamos ao objetivo central desse trabalho, observar 
as estratégias da Rede Globo ao exibir seus conteúdos tanto na TV quanto 
em sua plataforma de vídeo, o Globoplay. Todavia, consideramos que 
nesse ambiente de convergência midiática, a Globo utiliza seu Portal de 
notícias para hospedar os sites dos programas televisivos. Nesse caso, 
traremos ao corpus as atualizações simultâneas tanto no Globoplay, 
quanto nos sites do Jornal Bom Dia Brasil e do Jornal Nacional. 

3 Mapeamento dos Telejornais em Multiplataforma

Para observarmos como a Rede Globo desenvolve suas estratégias de 
produção de conteúdo em multiplataforma no telejornalismo, optamos 
pela gravação da nossa interação nas múltiplas telas para que, após essa 
documentação, nós pudéssemos descrever as estratégias de produção e 
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exibição de conteúdos da Rede Globo. Utilizou-se de um computador 
ligado à internet, além da assinatura do Globoplay5. Foram gravados 
simultaneamente as transmissões em fluxo, a interface do Globoplay 
em desktop, a gravação da interface do Globoplay no mobile e o site do 
Bom Dia Brasil e do Jornal nacional (Fig. 1). Essa gravação foi iniciada 
60 minutos antes da transmissão televisiva e finalizada após 120 minu-
tos do término dos telejornais. Esse procedimento foi necessário, uma 
vez que, a partir de uma observação prévia, foi detectado que no site 
existiam determinados conteúdos disponíveis antes que os telejornais 
iniciassem sua transmissão. É importante ressaltar que foi programada 
a atualização dos sites, tanto do Globoplay desktop quanto do G1, com 
a temporalidade de 1 minuto. 

Figura 1. Interface da gravação simultânea do Jornal Nacional em Multiplataforma. 
Telas capturas do Globoplay  na data 5/6/2017, 13/6/2018, e do Jornal Nacional (site 
do G1 e por mobile). Elaborado pelo autor

5. Essa gravação foi feita fora das regiões que a Rede Globo disponibiliza a 
transmissão do seu conteúdo em fluxo no app do Globoplay. Deste modo, as 
próximas coletas comtemplaram prioritariamente uma região que possibilite essa 
integração multiplataforma. 
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Após a análise da gravação da interação do consumo multitelas/
multiplataforma, foi produzida uma linha do tempo da exibição e das 
atualizações do Jornal Bom Dia Brasil e do Jornal Nacional. No o quadro 
1 temos o mapeamento multiplataforma do telejornal Bom Dia Brasil.

Quadro 1.
Mapeamento Multiplataforma do Telejornal Bom dia Brasil.

Elaborado pelo autor

Como podemos observar, a primeira plataforma utilizada pela 
Rede Globo foi o portal G1, com a postagem de um vídeo no site do 
Bom dia Brasil às 7 horas e 17 minutos em uma aba que eles nomeiam 
como “Veja os destaques do Bom Dia Brasil desta quinta-feira 14 
de junho de 2018”. Observa-se que o vídeo está na plataforma do 
Globoplay, porém não está disponível na página do Bom dia Brasil 
do Globoplay, ou seja, quando clicamos para assistir ao vídeo pelo 
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site, ele “abre” na plataforma, mas se acessamos o site do Globoplay 
e nos direcionamos para a aba do Bom Dia Brasil, não encontramos 
esse vídeo disponível lá. 

Dois minutos após o início do jornal, que foi ao ar precisamente às 
7 horas e 30 minutos, o site foi alterado com a seguinte postagem: “O 
Bom Dia Brasil está no ar! Veja todos os vídeos do Bom Dia Brasil e 
acompanhe seu programa Favorito da Globo”. Entretanto, quando cli-
camos sobre esse link, somos redirecionados para o site do Globoplay, 
para a aba do Bom dia Brasil, onde não há nenhum vídeo do dia. Esta-
vam disponíveis apenas vídeos do dia anterior.

Prosseguindo, às 8 horas e 11 minutos, ambos os vídeos, destaques 
e Matéria A (Quadro 1), ficam disponíveis primeiramente na aba do 
Bom Dia Brasil do site Globoplay. Dois minutos depois, esses vídeos 
são postados no portal do G1 Bom Dia Brasil. É necessário ressaltar 
que o horário de postagem que aparece no site abaixo do título do 
vídeo é anterior ao horário que de fato os vídeos ficam disponíveis. 
Uma hipótese é a de que o horário que aparece notificado seja o do 
início do upload do vídeo. Desta forma, se os vídeos entraram no 
site às 8 horas e 11 minutos e o horário de publicação consta “há 41 
minutos”, significa que o processo de upload , na verdade, se iniciou 
às 7 horas e 34 minutos, ou seja, 4 minutos após o início do telejornal. 
Mais adiante ocorreu o processo inverso. Às 8 horas e 22 minutos, 
três vídeos (Matérias B do Quadro 1) foram disponibilizados primeiro 
no site do G1 Bom dia Brasil e dois minutos depois, no Globoplay 
desktop. A partir das 8 horas e 25 minutos, mais três vídeos (Maté-
rias C) entram no site G1 Bom dia Brasil e um minuto depois há a 
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primeira atualização no aplicativo do Globoplay para mobile, sendo 
liberadas sete matérias.

Como visto no Quadro 1, às 8 horas e 30 minutos ficam disponíveis 
três vídeos (Matérias C) no site G1 Bom dia Brasil, mas apenas dois 
deles foram disponibilizados na plataforma Globoplay desktop. Somente 
8 minutos depois, o vídeo foi postado no Globoplay desktop. Como 
observamos no Quadro, há uma pausa de postagem de 10 minutos, 
coincidindo com o encerramento do Jornal na televisão aberta, às 8 
horas e 49 minutos. Mesmo com o término da transmissão do Bom Dia 
Brasil, às 8 horas e 51 minutos são disponibilizados simultaneamente 
no site do G1 Bom Dia Brasil e no Globoplay mais dois vídeos (Ma-
térias D), computando nove vídeos disponibilizados na edição do dia 
14 de junho de 2018, sendo que às 8 horas e 53 minutos a postagem 
no site “Bom Dia Brasil está no ar!” é alterada pelo título “Está tudo 
pronto para a cerimônia da Copa do Mundo da Rússia”.  Chamamos 
a atenção para o fato de que apenas às 9 horas e 16 minutos o restante 
das matérias foi postado no Aplicativo para mobile do Globoplay, 
totalizando os 16 vídeos já disponíveis no Globoplay desktop. Após 
24 minutos do encerramento do Telejornal, a íntegra da transmissão 
já estava disponível tanto no desktop quanto no mobile. Ressaltamos 
que, 5 minutos após a postagem da íntegra do programa, houve mais 
uma atualização, na qual foram disponibilizados mais oito vídeos da 
edição do Jornal Bom Dia Brasil do dia 14 de junho. Após esse horário, 
não houve nenhuma atualização nos apps do Globoplay e nem no site 
G1 Bom dia Brasil.

Dando continuidade, abaixo apresentamos o quadro 2 com o mape-
amento Multiplataforma do Telejornal Jornal Nacional.
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Quadro 2.
Mapeamento Multiplataforma do Telejornal Jornal Nacional

Elaborado pelo autor

Como podemos observar, diferente do Bom Dia Brasil, a primeira 
atualização, também realizada no portal G1 JN, teve quase 50 minutos de 
antecedência. Porém, não houve mais nenhuma atualização até o início 
do telejornal. Exatamente às 20 horas e 30 minutos teve início o Jornal 
Nacional na televisão aberta, ao mesmo tempo em que foi feita uma 
postagem na foto de capa do site G1 do Jornal Nacional, com o título 
“Veja no JN” e publicados cinco vídeos referentes à previsão do tempo 
das cinco regiões do Brasil no bloco “Edição de Hoje”. Temos aqui um 
sincronismo praticamente preciso. Contudo, se na transmissão do Bom 
Dia Brasil o primeiro vídeo após o início do jornal foi disponibilizado 
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quase 30 minutos depois, no Jornal Nacional, a primeira atualização 
aconteceu 14 minutos após o início da transmissão. Em ambos os ca-
sos, percebemos que houve uma preferência por realizar a inserção de 
dois vídeos (Matérias A) primeiramente no Globoplay desktop. Nessa 
transmissão do dia 14 de junho de 2018, ocorre algo diferente. As três 
matérias que são postadas são retiradas após um minuto e repostadas 
depois um minuto. Outra diferença é que as matérias em vídeo são 
acompanhadas de reportagens escritas. 

Semelhante à transmissão do Bom Dia Brasil, somente às 21 horas e 
16 minutos houve atualização no Globoplay mobile, sendo disponibili-
zados quatro vídeos de matérias do JN. Dez minutos depois são postados 
no Globoplay desktop sete matérias (Matérias D), totalizando 15 vídeos 
disponíveis nas variadas plataformas. No mesmo horário são postados 
11 vídeos das matérias do Jornal Nacional no Globoplay mobile. Um 
minuto depois, às 21 horas e 27 minutos, ocorre o encerramento do Jornal 
Nacional na televisão aberta. Mesmo com o término da transmissão, as 
reportagens são atualizadas tanto no site quando no app. Apenas às 22 
horas e 12 minutos foi liberada a edição completa do Jornal Nacional 
no site do Globoplay desktop e no mobile. Ressaltamos que a foto da 
capa no G1 JN foi alterada precisamente no término da transmissão do 
Jornal em televisão aberta.  

Observando a exibição multiplataforma dos dois telejornais, podemos 
constatar que que tanto no Bom Dia Brasil quanto no JN, foi utilizada a 
produção de um vídeo resumido das matérias antes do inicio da trans-
missão. A média de postagem desses vídeos é de 15 minutos anterior 
ao início da exibição televisiva. Constatamos que o app do globoplay 
mobile é o que menos recebeu atualizações, diferente dos sites do G1. 
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Durante a nossa interação, nenhuma notificação foi recebida no celular, 
além de que o acesso ao dia da exibição do conteúdo do telejornal era 
habilitado apenas quando os vídeos ficavam disponíveis, sendo assim, 
ficava com a postagem da programação do dia anteior. Diante disso, 
podemos levantar a seguinte hipótese da não utilização do app do glo-
boplay na versão mobile com mais intensidade. Primeiro, talvez essas 
estratégias de não utilizar o app durante a transmissão televisiva seja 
para que não haja competição entre os dispositivos, uma vez que o que 
interessa para a Rede Globo é a exibição televisiva em fluxo. Entre-
tanto, a atualização no G1 dos telejornais houve várias atualizações. 
Mas mesmo que haja as atualizações durante o fluxo televisivo, esse 
conteúdo é uma espécie de fragmentos do telejornal, facilitando assim 
a indexação e pesquisa sobre os temas exibidos durante os telejornais. 
Podemos descartar a estratégia da utilização do globoplay como uma 
segunda tela que interagem com a primeira tela televisiva. A caracte-
rística do App, tanto no desktop quanto no mobile é de extensão do 
conteúdo em fragmentos que são anexados no site do G1, utilizando o 
conteúdo jornalístico como integradoras ao conteúdo do texto verbal 
escrito que fica disponível para acesso dos internautas. Podemos notar 
um padrão de postagem entre os dois telejornais, porém, no JN as pos-
tagens dos vídeos vêm acompanhada pelas matérias escritas em texto 
verbal. Essa postagem se diferencia da do Bom Dia Brasil que opta não 
pela matéria escrita, mas sim pelo vídeo. Direcionando o foco para o 
Globoplay, podemos notar que a atualização durante a exibição demos-
tra-se importante para atualização e integração do conteúdo televisivo 
para o app para uma prática de fruição fora do fluxo, já que o conteúdo 
dos telejornais entram integralmente depois de aproximadamente 45 
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minutos do termino da exibição no fluxo televisivo. Observa-se que os 
vídeos avulsos servem tanto para a fruição temática, ou seja, o usuário 
escolhe o tema específico que quer assistir, mas também para ser in-
dexado no G1. Ressaltamos que todos os vídeos, menos o da íntegra, 
ficam disponíveis para acesso sem a assinatura do pacote do Globoplay.

A descrição acima do corpus corrobora a hipótese de que a experiência 
de assistir TV tem mudado a partir dos usos e práticas das tecnologias 
digitais. Segundo Médola (2006), abordando especialmente a televisão, 
a autora sinaliza que se vive um momento de convergência midiática, 
uma fase de transição, na qual o “processo de comunicação televisual 
que conhecemos passa por mudanças significativas quando inserido 
nos sistemas totalmente digitalizados”, da transmissão em TV aberta/
fechada à internet, por exemplo, sendo que o “modo que a migração da 
televisão analógica para a digital pode inaugurar, em última instância, 
um processo de constituição de uma nova mídia, baseada em outras 
possibilidades de interação entre enunciador e enunciatário”. Segundo 
a autora, é necessário, ao se deparar com essa nova ecologia midiática, 
uma investigação para a “compreensão da enunciação nessa nova situação 
de comunicação” (p. 2). Entende-se que essas práticas de consumo são 
potencializadas pelas dinâmicas não só tecnológicas, como a velocidade 
da conexão de rede de dados e pelo desenvolvimento de dispositivos 
específicos para essas interações, mas também sociais, culturais, econô-
micas e cognitivas. Tais rituais de consumo (Trindade & Perez, 2014), 
aqui apropriados para o consumo multiplataforma televisivo, partem da 
dimensão comunicacional. Desse modo, buscando “perceber o ritual de 
consumo como dispositivo articulador dos sentidos dos produtos/marcas 
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na vida das pessoas” (p. 5), Trindade e Perez entendem que existem 
três pontos de partida complementares à pesquisa em tais dispositivos:

Os rituais de usos e consumos midiáticos, observados nos uso e 
consumos dos dispositivos marcários em seus pontos de contato 
com os consumidores; os rituais de consumo representados pelas 
mensagens das marcas nas manifestações do sistema publicitário 
e aqueles referentes aos rituais de consumo em si, vivenciados no 
contato das pessoas com os produtos/serviços e suas respectivas 
marcas. Essa perspectiva somada às possibilidades de sistematização 
e identificação dos tipos de rituais em cada setor da vida material 
pode ganhar um desdobramento específico na comunicação na 
compreensão das ritualidades de consumo específicas de cada marca 
com seus consumidores, que também sinalizam para as estratégias 
e táticas comunicativas, bem como dos gradientes que dão forças 
aos vínculos de sentidos entre as marcas e consumidores (Trinidade 
& Perez, 2014, pp. 5-6).

Em nosso objeto de estudo então, foi possível identificar estes três 
pontos. O primeiro ponto, o consumo midiático, é aplicado ao produto 
multiplataforma televisivo a partir dos pontos de contato do aplicativo/
site Globoplay (Seja no desktop, SmartTV ou Mobile) com o consumi-
dor, desenvolvendo uma experiência e hábito de consumir um produto 
televisual em interface computacional, modalizando o consumidor a 
um uso especializado e programado. O segundo ponto, os rituais de 
consumo representados pelas mensagens das marcas nas manifestações 
do sistema publicitário do Globoplay é desenvolvido pelos canais de 
veiculação broadcast e pelo site G1, persuadindo o consumidor a um 
querer fazer por sedução e a um querer participar dessas experiências 
inovadoras de consumir conteúdo televisual em multiplataforma. O 
terceiro ponto, referente aos rituais de consumo em si, vivenciados 
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no contato das pessoas com os produtos/serviços e suas respectivas 
marcas, como define Trindade e Perez (2014), o consumidor tem o 
ritual de consumo de assistir o programa televisivo, baixar o aplicativo 
Globoplay da loja virtual (Google Play, Itunes Store, por exemplo) e 
acessar o conteúdo no G1. Isso demonstra que o hábito de consumir 
um programa televisivo multiplataforma no paradigma da ubiquidade, 
pois se consume televisão na sala de estar, no celular, em um shopping 
center, sendo que o ato de ver TV se fortalece cada vez mais, e, como 
define Cannito (2009), “a televisão é o encontro dos programas com o 
seu público” (p. 12). Após esses apontamentos, prossegue-se para a rea-
lização de uma análise complexa dos recursos de interação mediada do 
aplicativo para dispositivos de segunda tela para smartphones e tablets 
a partir dos regimes de interação e sentido e dos gradientes de interação.

Conforme observado nas descrições acima, podemos afirmar que 
as estratégias da Rede Globo de Televisão para produção e circulação 
de seus telejornais na era da convergência midiática é definida por 
uma lógica de congregar seus conteúdos para as outras plataformas, 
sem que haja a priori uma ferramenta de interatividade específica que 
possibilitaria a imersão e atuação dos telespectadores. Observamos que 
tudo que faça frente a primeira tela, ou seja, o aparelho televisivo, é 
controlado para ser acessado no paradigma do on-demand.

Direcionando o foco para os gradientes e regimes de interação no 
consumo multiplataforma televisivo, observa-se que no tanto no Glo-
boplay, quanto no site do G1 e no fluxo televisivo, em sua estrutura 
há esquemas, percursos e programas definidos, sendo que as ações 
de interação se dão por meio da figuratividade. Pode-se ver isso, por 
exemplo, nas imagens que construem a interface do Globoplay nas 
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Smartvs, nos ícones de acesso com usabilidade icônica e intuitiva, ou 
até na logomarca do Globoplay e do telejornal em forma de hiperlink 
com usabilidade a partir da tatialidade. Examinando as intervenções 
dos actantes com base nos regimes de interação e sentido, observa-se 
que a programação instituída pelo aplicativo é feita tanto para receber 
comentários abaixo de cada vídeo ou programa disponível no Globoplay 
ou no site do G1 de cada programa. Entretanto, como observado, a 
intenção do enunciador é não competir com o fluxo televisivo, mas pro-
porcionar a construção do efeito de sentido de um conteúdo congregado 
que a partir da transmissão ao vivo, o enunciatário poderá ter um maior 
aprofundamento ou até mesmo assistir/consumir aquele determinado 
conteúdo em outro horário, sem perda mas sim ganho eufórico do 
consumo multiplataforma televisivo. Entretanto, Esse consumidor deve 
seguir determinadas regularidades comportamentais programadas pelo 
destinador, como, por exemplo: entrar no aplicativo aceitando os termos 
jurídicos, registrando-se como um usuário para consumir os conteúdos 
televisuais, confirmar a participação em cada comentário na plataforma 
do Globoplay, por exemplo.

Direcionando nosso foco para a manipulação, o enunciador propõe, 
em sua essência, uma experiência televisual profunda com o elemento 
da imersibilidade e da colaboratividade, entretanto, preestabelece a 
tematização e a figuratividade, limitando os sujeitos a funções espe-
cíficas. Essa fruição gera um efeito de sentido que insere o destinador 
na cultura participativa, suscitando assim uma ritualidade de consumo 
específica com o telespectador, em que se observam os gradientes de 
interação que fortalecem o vínculo com o público, neste caso, um te-
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lespectador que sabe que no Globoplay há um conteúdo de qualidade, 
especializado e exclusivo.

A descrição do aplicativo Globoplay e do site do G1 apontam para os 
dois regimes de interação refletidos nas diferentes interações presentes, o 
de programação e o de manipulação, conforme demonstrado na análise. 
No regime de programação é possível afirmar que as diversas ações dos 
enunciatários podem ser caracterizadas como parte da programação, 
pois dela “preside as atividades tecnológicas, que concernem às relações 
entre os seres humanos e as coisas” (Fiorin, 2013, p. 439). A interação 
do enunciatário com o aplicativo/site só é passível de ocorrer em função 
da programação imposta, como, por exemplo, interagir com o programa 
televisivo usando um smartphone com o aplicativo instalado, registar 
o nome do usuário no site do G1 para fruir determinados conteúdos, 
entre outros exemplos. 

Encontra-se então, nesta experiência multiplataforma televisual, 
elementos que são da ordem do fazer fazer, ou seja, elementos que 
convocam à participação com discursos do tipo “acesse o conteúdo 
extra, assista no globoplay”. Partindo das regularidades fundadas nas 
causalidades físicas, programaticamente a interação é potencializada na 
fruição à medida em que o enunciatário é modalizado a um querer fazer 
posteriormente a transmissão ao vivo, por meio de elementos discursivos 
dos apresentadores que convocam acessar os conteúdos no globoplay e 
no site do G1. Neste caso, o regime de programação acontece conjun-
tamente com a manipulação, sendo a programação caracterizada como 
uma rotina a fazer e a manipulação definida pelo verbo no imperativo 
(acesse, entre, veja). Nesse sentido, o aspecto tecnológico é o eixo 
principal para que ocorra a interação, a participação com gradientes 
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distintos, pois, se o telespectador não possuir o dispositivo tecnológico 
ou não for competente ao uso do mesmo, a intensidade interacional será 
diferente, mas não nula.

Considerações Finais

Este trabalho analisou as estratégias de produção multiplataforma 
da Rede Globo de televisão, desenvolvendo um mapeamento de um dia 
de exibição dos telejornais Bom dia Brasil e Jornal Nacional em fluxo 
televisivo em convergência com o aplicativo Globoplay e dos sites dos 
telejornais no Portal G1. 

Conforme observado nas descrições, em especial as estratégias de 
programação televisiva, tanto no Bom dia Brasil quanto no Jornal Na-
cional há um padrão cronológico de circulação dos vídeos pré exibição, 
sendo que 15 minutos antes o início dos telejornais é disponibilizado no 
site do G1 um vídeo de um minuto dos destaques do telejornal. Outro 
padrão identificado é a atualização da primeira página dos sites no inicio 
dos jornais, sendo que no Bom dia Brasil, houve o atraso de dois mi-
nutos, diferente do Jornal Nacional que teve a atualização sincronizada 
ao início do Jornal. Isso nos faz refletir que, talvez no dia da gravação 
do corpus de pesquisa, essa atualização do Bom dia Brasil não estava 
programada para entrar no site, mas sim, ter ocorrido manualmente 
por meio da equipe de informática, diferentemente do Jornal Nacional 
que de maneira sincronizada entrou exatamente ao início da exibição 
do telejornal. A partir desse simples fato, percebe-se a importância que 
ganha a equipe de informática durante a exibição televisiva.

Como observamos no mapeamento, a Rede Globo opta em utilizar 
os sites do G1 intensamente durante a exibição desses dois telejornais, 
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deixando o aplicativo do Globoplay apenas como um repositório de 
vídeos. Isso demonstra que as estratégias de produção multiplaforma da 
Rede Globo no gênero telejornalismo em exibição nacional seguem o 
seguinte modelo: Transmissão Broadcast + Sites de Perfil dos telejornais 
no Portal G1 + App Globoplay como repositório.

Este trabalho procurou demonstrar também que, para o enunciatário 
motivar-se a realizar a ação de interagir dentro de uma ecologia midi-
ática televisual multiplataforma, o regime de programação deve estar 
articulado, também à manipulação, de modo que o regime de interação 
próprio da adaptação de um sujeito a um objeto, no caso da programa-
ção, seja regido pelas estratégias de manipulação obtendo do actante a 
coparticipação por meio da persuasão. Para que tais rituais de consumo 
aqui apontados como apropriados para o consumo televisivo se realizem, 
como aqueles definidos nas estratégias e táticas comunicativas dos regimes 
e gradientes interacionais, o consumidor deve criar vínculos de sentidos, 
tanto com o programa televisivo quanto do conteúdo, além de desenvolver 
uma experiência de hábito de consumir produtos televisuais em outras 
plataformas, modalizando-o a um uso especializado e programado. Para 
que essa programação aconteça, o destinatário precisa de uma doação 
de competência modal, pois há uma qualificação necessária à ação a 
partir de pré-condições, dependendo este do objeto, isto é, possuir um 
smartphone, ter uma conta de usuário no iTunes ou Googloplay, ter 
velocidade de conexão de internet, processamento rápido do dispositivo. 
Sendo assim, para ter acesso a todos estes dispositivos infoeletrônicos, é 
necessário, sobretudo, ter as condições financeiras para tal., O aplicativo 
de segunda tela, em suas estruturas funcionais, rotinas pré-estabelecidas 
e sem a possibilidade da quebra dessa programação pelo destinatário, 
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demonstra em seu conteúdo elementos discursivos que produzem efeitos 
de sentido de consumo televisual multiplaforma na lógica da imersão, 
colaboração e experiência aprofundada. 

Podemos apontar a Rede Globo como um enunciador que busca 
constantemente produzir um efeito de sentido de tecnológica e inovadora, 
e que procura, por meio de artifícios de divulgação durante o programa 
televisivo ou no próprio aplicativo, persuadir esse sujeito a sentir-se 
um participante direto, um telespectador que tem voz. Entretanto, vale 
salientar que tudo está programado já no princípio das regularidades 
estabelecidas pelo programa. Tais experiências nos modos de fruição e 
nas realidades de consumo, a partir de um aplicativo ou do site G1, abre 
um grande espaço para se pensar os processos de comunicação, criação 
e desenvolvimento de novos projetos que contemplem a imersibilidade, 
ineditismo e participação dos consumidores para novos hábitos, mes-
mo que simples e limitados tecnologicamente, analisadas aqui sob o 
olhar dos rituais de consumo, dos regimes de interação e sentido e dos 
gradientes de interação.
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Blogs Digitales. Transformaciones en el Tiempo, 
Posibilidades y Nuevos Campos Discursivos para 
la Comunicación y la Literatura Andina

Jacqueline Oyarce-Cruz1

Desde que aparecieron las bitácoras en línea, comúnmente llamadas 
“blog”, se registró una inusual actividad de escritura en la red. El tipo 
de Content Managment System (CMS) ofrecido por las empresas más 
destacadas en ese momento, fines del siglo XX, en la blogósfera era 
intuitivo, aunque todavía no tanto como ahora. En ese momento los 
internautas descubrieron que escribir en línea, conectados en internet, 
en una hoja en blanco – una blank canvas – que simulaba los diarios 
personales (Siles, 2014), y producir contenidos para difundirlos, no 
era propiedad de unos cuantos letrados que habían hecho oír su voz a 
través de la escritura durante casi dos siglos. Recordemos sino el Siglo 
de las Luces hasta todo el siglo XX, caracterizados precisamente por 
las formas ideológicas de detentar el poder a partir de la palabra escrita.
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Internet abrió nuevas posibilidades para cada uno de los ciudadanos 
del mundo. Para algunos fue el deseo de comunicarse, para otros el deseo 
de poner su palabra a circular por el universo sin límites a través de su 
escritura. Cada uno empezó a ver cumplidos sus sueños de participar 
activamente en una sociedad que no conocía fronteras territoriales y si 
un nuevo desafío: la conectividad a la red. 

El blog o bitácora en línea había nacido como posibilidad de comuni-
car, informar, intercambiar ideas en la web. Era 1999 y la versión digital 
del diario personal fue creada por Andrew Smales (Siles, 2014, p. 54). 

Los estados se pusieron a la vanguardia y empezaron a invertir in-
gentes sumas de dinero en la implementación de banda ancha para poder 
establecer conexión digital. La década de los ochenta en el continente 
latinoamericano, las posibilidades de conexión eran muy débiles. Otros 
problemas derivados de la política amenazaban el continente, sin embargo 
“conectarse a la red” era el plan de muchos empresarios, principalmente, 
de gestión privada incluidos de los medios de comunicación. 

En América Latina los primeros intentos de conectarse digitalmente 
surgieron del sector privado. Ya en el siglo XXI, a la luz del impulso 
generado por organizaciones como ONU y Unesco, los Estados comen-
zaron a llamar la atención sobre la necesidad de ingresar masivamente 
a la interconexión y la digitalización de los procesos se entendió como 
un reto. En este contexto surge el involucramiento y compromiso con 
Naciones Unidas a través de los Objetivos para el Desarrollo Susten-
table, ODS, trazados el año 2015.

¿Qué relación existe entre uno y otro aspecto?
La advertencia de Naciones Unidas guarda relación con mecanis-

mos más complejos de reordenamiento de la política y de los planes de 
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desarrollo humano de los estados del mundo que se ven directamente 
afectados por los niveles de complejidad que la tecnología digital está 
generando en toda unidad de la estructura social y que afecta y afectará 
aún más, de acuerdo con los cálculos de este organismo, a partir del 
2030 con la incidencia de la tecnología digital en todos los procesos 
que inciden en la vida humana (ONU, 2018). Los avances de la inte-
ligencia artificial pueden, bien es cierto, poner en cuestión, en debate, 
una serie de mecanismos de producción y relacionamiento social que 
se daban por válidos durante centurias, pero también han permitido 
trazar la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los seres 
humanos en diferentes áreas, entre ellas la comunicación. En este sen-
tido el Objetivo N° 9 de ODS “industria, innovación, infraestructura” 
incluye “aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acce-
so universal y asequible a internet en los países menos adelantados de 
aquí al 2020” (ONU, 2018).  Si tenemos en cuenta que estamos solo a 
un año de que venza el plazo de esta meta, los resultados no han sido 
muy alentadores. Sobre todo, en América Latina. En el caso del Perú el 
último censo nacional de población y vivienda realizado por el organis-
mo oficial de estadística e informática, INEI, durante el 2017 y cuyos 
resultados han sido dados a conocer el 2018, revela que en este país el 
13.9% de la población todavía no cuenta con acceso a las tecnologías 
de información y comunicación, TIC; el 86.1% de hogares cuenta con 
al menos una TIC (INEI, 2018).

En cuanto a la tenencia de Internet, un 28% cuenta con este servicio 
frente a un 72% que todavía no lo tiene. Los departamentos de la costa, 
como Lima, presentan la mayor cobertura de internet en los hogares y 
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los departamentos de la sierra y selva, los de menor cobertura (INEI, 
2018), sin embargo, si se traza un marco comparativo con el censo del 
año 2007, se puede comprobar que el nivel de conectividad ha ido en 
progresivo aumento. 

Cabe precisar que no se trata solo de conectividad. Para hacer uso 
de la inteligencia artificial y poder optimizar los niveles discursivos 
para dar calidad a los procesos de comunicación mediados por la tec-
nología digital es imprescindible reflexionar sobre la necesidad de una 
alfabetización digital y también tener en cuenta que the adoption of new 
literacies becomes neccesary to exercise agency and to participate in 
the digital world (Darvin, 2015, p. 536). Tradicionalmente en occidente 
la alfabetización se había considerado como una forma de integración 
con los otros mediante competencias relacionadas con el lenguaje y la 
escritura tipográfica, de hecho el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española la define como “acción y efecto de alfabetizar, es 
decir “enseñar a leer y escribir” (RAE, 2017, p. 69), pero “las socie-
dades del conocimiento por medios digitales están transformando lo 
que significa estar alfabetizado y exigen un nuevo nivel, más elevado, 
de esas competencias”  (Bokova, 2017). En suma, estar conectados 
a la red, pero sin desarrollar competencias de tipo digital, puede ser 
una señal de peligro para los Estados del mundo porque los niveles de 
dependencia ante la inteligencia artificial podrían resultar una barrera 
para los procesos de creación e innovación propios del ser humano.

La creación de lo que hoy conocemos como blog tuvo un antece-
dente: la hoja en blanco. En un inicio la plataforma digital toma, como 
se ha visto anteriormente, el blank canvas como modelo y como base 
de la acción cotidiana de interacción en la red. Las personas escribían 
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para comunicar, informar y tener una retroalimentación (Siles, 2014). 
El hipertexto y los hipervínculos se habían convertido en herramientas 
útiles en esta nueva forma de escribir en la web y, progresivamente, las 
plataformas en línea fueron optimizando estas características básicas, 
así como el diseño gracias a la inteligencia artificial. Actualmente el 
nivel de interactividad que puede brindar un blog determina su calidad. 

Este tipo de plataformas está concebido para hacer muy fácil el 
posteo de contenidos. Las versiones últimas están desarrollando un 
enfoque intuitivo que permite que incluso las personas que no conocen 
el lenguaje Hiper Text Markup Language, más conocido como HTML, 
puedan publicar sin mayor dificultad. Un rasgo característico de Blogger, 
por citar el blog más usado en el Perú, es que el File transfer protocol 
(FTP) automatically transmitted the content written on the interface 
of Blogger to the server that hosted the website. This feature distingui-
shed Blogger from its immediate competitors, which provided hosting 
for their users’ websites. (Siles, 2014, p. 56). El Segundo servidor más 
usado en el Perú es wordpress.

Nuevos Campos Discursivos para la Comunicación y la Literatura 
Andina

En el Perú alrededor del 64.3% de la población tiene conexión a 
internet. De este porcentaje solo Lima, la capital, tiene una conectivi-
dad del orden del 48% (INEI, 2016) y la tendencia mayor es utilizar 
aparatos de telefonía móvil para la conexión. De acuerdo con Osiptel 
(2018) en el Perú cada persona cuenta con más de un aparato celular. 
Este es un indicador importante para el presente estudio porque muestra 
las diferencias de conectividad entre la capital y las provincias. Estas 
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cifras revelan que la tendencia de los usuarios en el país se inclina ha-
cia el consumo de internet a través de la telefonía móvil, aunque dista 
mucho de ser similar a países de la región que son líderes en consumo 
y tendencias como Chile, Brasil y México. 

El desarrollo de la tecnología digital permite actualmente que los 
CMS se adecúen con precisión cada vez mayor a los aparatos de tipo 
Smartphone mediante el uso de páginas responsivas por lo que los 
usuarios cuentan con más posibilidades para el diseño de sus conteni-
dos. Las diferencias en los servicios gratuitos y de pago determinan un 
menor o mayor acceso a posibilidades de adaptabilidad de los gestores 
elegidos, visibilidad en línea, almacenaje en la nube  y permiten una 
fácil publicación de contenidos ya que hacen posible transformar los 
circuitos de circulación de mensajes en la web 2.0 que «representa una 
reorganización online de las relaciones entre creadores y público en el 
contexto de un mercado online más maduro (y que) ceden cierto grado 
de control a los usuarios» (Jenkins, Ford & Green, 2015, p. 73).

La amplia difusión de los CMS incide en la cultura de red, carac-
terizada por un entramado de relaciones en las que los actores sociales 
son protagonistas desde su «hacer» y «moldea la política de esa cultura, 
su organización social y sus formas de pensar habituales» (Postman, 
2015, p. 98). Esta forma de relacionamiento se percibe en un escenario 
en el que los usuarios generan un tipo singular de relaciones de virtua-
lidad con «amigos», «familia» «comunidad» y se establecen códigos 
de comunicación a partir de una interfaz que sirve de vínculo. Podría 
considerarse que este lugar común condicionado por la inteligencia 
artificial es suficiente para la transformación de la estructura social pero 
no es así (Castells, 2012, p. 49), se necesita actores sociales que puedan 
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hacer uso de la tecnología digital desde la propia lógica del sistema. 
«How people navigate and participate as legitimate members in digital 
spaces requires being able to employ an appropriate language registers, 
styles and modalities» (Darvin, 2015, p. 536). Uno de los pasos iniciales 
es la generación de una identidad digital y así lo entiende la mayoría de 
usuarios de la red que cuenta con un tipo de CMS para actuar en red, 
falta ahora la consolidación del conocimiento y ello comienza con el uso 
del lenguaje propio de la web: hipertexto, hipermedia e interactividad.

En el Perú son tres las lenguas oficiales y se tiene un registro de 
47 lenguas originarias aun habladas en todo el territorio nacional; del 
total poblacional 13.2% es quechua hablante y solo el 1.7% es aimara. 
Todavía no se ha establecido la relación entre identidad aimara y len-
gua aimara por lo que no se cuenta con cifras oficiales que revelen el 
porcentaje aproximado de aimara hablantes. El factor disglosia es, 
además, muy alto en el Perú. Ello ocurre porque la lengua de dominio 
es el castellano desde los años cuarenta del siglo XX cuando este se 
impulsa como lengua oficial. 

1 Materiales y Métodos

Se trata de una investigación de tipo exploratoria y descriptiva. La 
técnica es mixta: cuantitativa y cualitativa. El objetivo fue determinar 
las formas discursivas e innovadoras que se producen con el lenguaje 
web que usan este tipo de bitácoras en línea. Se propuso comparar los 
elementos que la tecnología digital ofrece para la implementación de 
los blogs con su adecuación por parte de los blogueros. Se trabajó me-
diante el levantamiento del corpus (digital), identificación de autores 
y su periodización digital para identificar las bitácoras en línea y sus 
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transformaciones en el tiempo. Se consideró utilizar tres macro áreas 
a) Business characteristics of the medium; b) Social-work conditions 
of the professionals; c) Content and final product (Romero-Rodríguez, 
Casas-Moreno, Torres-Toukoumidis, 2016, p. 94). No se trata de un 
trabajo longitudinal sino transversal. La muestra se obtuvo en el pe-
riodo 2018.

2 Resultados y Discusión

A partir del año 2006 comienzan a protagonizar el ciberespacio con 
un mensaje en quechua y aimara complementario al castellano, lengua 
en la cual todos se expresan, blogueros reivindican su origen andino y 
proclaman en sus blogs la defensa de las culturas ancestrales y la ne-
cesidad de volver la mirada hacia las culturas que, hasta ese momento, 
el discurso hegemónico en castellano no consideraba en los medios de 
comunicación privados ni públicos. Este trabajo transversal toma como 
periodo de análisis enero 2018 a diciembre 2018. Se ha considerado 
solo los blogs que aún tienen vigencia, es decir, que continúan activos 
a partir del posteo. Se ha incluido el posteo regular (se ha considerado 
regular cuando el bloguero ha realizado como mínimo un post al mes). 

Características del Blog (Empresarial, de Negocios o sin Ánimo 
de Lucro)

Los creadores de Blogger propusieron desde un primer momento la 
idea del blog como un lienzo en blanco, una página en blanco que podría 
abrir múltiples posibilidades y estímulos para la creación, que en el caso 
de este estudio se ha comprobado que el 99% de estos trabajos son de 
tipo literario. De acuerdo con los resultados arrojados por la muestra 
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analizada, se puede constatar que los blogueros (hombres y mujeres), 
adaptaron sus contenidos al diseño por default de la plataforma. No es 
que la página en blanco haya sido trabajada ni utilizada en sus múltiples 
dimensiones (hipertexto, hipervínculos, interactividad). Todavía no se 
puede hablar de la posibilidad de analizar el uso del ciberespacio para 
trazar comunidades virtuales, como planteaba Levy a fines del siglo XX 
cuando avizoraba al grupo de personas en el ciberespacio integrantes 
de ciber sociedades capaces de existir gracias a internet. Para que las 
comunidades virtuales puedan existir es fundamental el desarrollo de 
competencias relacionadas con la alfabetización digital. Se torna impres-
cindible pasar de la fase del uso a la fase de apropiación y generación 
de sentido a través de estas plataformas virtuales. 

A excepción del blog “Hawansuyo”, no se ha verificado mayor apli-
cación en el uso de los hiperlinks considered the hallmark of blogging, 
receded in prominence, as a blank box in which users could post text 
became the central component in Blogger’s interface. (Siles, 2014, 
p. 56). Aunque este tipo de plataformas que alojan los blogs estudia-
dos están concebidas para hacer muy fácil el posteo de contenidos, los 
hipervínculos no son tomados en cuenta como herramienta que podría 
fortalecer sus mensajes. Asimismo, el uso de hipervínculos permitiría 
generar un primer acercamiento con miras a la formación de pequeñas 
comunidades virtuales, y podría ser parte de una estrategia de vincula-
ción entre blogueros que muestran tener objetivos similares. 

Una característica singular es la utilización en la mayoría de los 
casos de la plataforma Blogger en su versión gratuita. Cinco de ellos 
utilizan su blog sin ánimo de lucro y tres como modo de negocio. El 
blog es utilizado también como una ventana virtual de exhibición de 



1628

productos literarios. Se muestran los títulos de los libros, reseñas del 
contenido, comentarios de críticos del ámbito literario o periodístico 
(en algunos casos acompañados de fotografías, audios y videos) y los 
precios correspondientes a los títulos. En el caso del blog dedicado a la 
enseñanza del idioma quechua, el autor ha establecido, además, tarifas 
para la traducción de documentos y para las clases particulares que ofrece. 

Los blogs que corresponden a la característica denominada aquí “sin 
ánimo de lucro” son aquellos cuyo objetivo básico es compartir conteni-
dos y difundir cultura. Y no evidencian características relacionadas con 
venta de servicios, monetización o algún tipo de estrategia de marketing.

Tabla 1.

Condiciones del Trabajo Social de los Profesionales

Los autores de los blogs analizados son intelectuales. Todos tienen 
trabajos relacionados con el ámbito de las humanidades. De ocho per-
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files, cinco tienen trabajos de carácter independiente. Tres se dedican 
a la docencia en universidades del Estado y también protagonizan ac-
tivamente, a través de sus escritos, la vida literaria del país. Los blogs 
contienen información sobre las actividades literarias de todos ellos y 
sobre el desarrollo de su trabajo como resultado de sus vínculos con 
organizaciones o colectivos cuya misión es cultivar las expresiones 
culturales y la diversidad lingüística en el Perú. Es decir, reflejan con-
diciones de trabajo que superan el aspecto formal de vinculación con 
entidades públicas y privadas a partir de un compromiso con las culturas 
que representan en la blogósfera.

Tabla 2

Contenido y Producto Final

Los autores de los blogs analizados orientan los contenidos a la di-
vulgación de trabajos de carácter literario en su mayoría. Solo uno está 
exclusivamente formulado para contribuir con la enseñanza en línea del 
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idioma quechua aunque no explora en el desarrollo de una estrategia 
audible como los podcast por ejemplo. Surge aquí la pregunta ¿es po-
sible aprender un idioma sin escucharlo? Como se sabe, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje requiere de un sistema elaborado de actividades, 
propósitos, metas, estrategias. No se observa esta complementariedad 
en el blog analizado. El uso de recursos web es importante a ser tomado 
en cuenta para la elaboración de contenidos de esta naturaleza.

Otro blog está desarrollado como modelo de negocio y con estrate-
gias de divulgación de un propio trabajo de creación. El diseño, debido 
a que usa una versión de pago, es interactivo y dinámico. Se ha podido 
comprobar que el autor está permanentemente actualizando contenidos 
y mejorando su estrategia de comunicación e información. Está experi-
mentando con el uso del blog al hacer uso de tres lenguas en simultáneo 
en la elaboración de sus creaciones: inglés, español y quechua.

Cuatro blogs muestran una adaptación de la plataforma con fines de 
comunicación, información y exhibición de producción textual (en algu-
nos casos bajo el modelo de publicación de libro impreso). Se acompaña 
este objetivo con fotos, imágenes trabajadas y replicadas, inserciones 
de video. Pero debido a que utilizan la versión gratuita de blogger las 
opciones de diseño son pocas. Esto puede resultar contradictorio con la 
lógica de la producción en línea que es dinámica por naturaleza.

En general el producto final exhibido responde a la lógica de cons-
trucción textual: es lineal. La construcción hipertextual es todavía un 
reto. La posibilidad de interactuar en las páginas es aún un desafío que 
puede ser superado. Esta interacción podría dar lugar a una comunidad 
virtual más fuerte y sólida, que sea capaz de lograr el objetivo común 
que todos los blogueros evidencian compartir: el fortalecimiento de 
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culturas que durante centurias han luchado por sobrevivir y que, con 
la acción discursiva de cada una de ellas, han demostrado haber supe-
rado los obstáculos que históricamente les pusieron. El reto ahora es 
pasar hacia una etapa de consolidación en la red de redes, en el mundo 
y para el mundo.

Tabla 3.

Se ha podido comprobar que los blogueros y blogueras registradas 
en este estudio han derivado a la utilización de redes sociales como 
complemento para apoyar la difusión de sus blogs. Las redes sociales 
como Facebook y twitter comienzan a ser entendidas en su dimensión 
comunicativa en el año 2018. El 70% de blogueros (hombres y mujeres) 
realizan un ejercicio de micro-blogging a través de Facebook. Pero en el 
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mismo blog no se evidencia la presencia de nuevas formas discursivas 
ni tampoco innovadoras en el sentido que el avance de la inteligencia 
artificial está brindando a las plataformas en línea, actualmente más 
intuitivas y diseñadas para experimentar con la creación del lenguaje 
digital.

Tabla 4.

Conclusiones

1.- Siete de ocho blogs dedicados a la reivindicación de culturas 
locales corresponden al tipo literario
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2.- Cinco blogs tienen como característica compartida haber sido 
realizados sin ánimo de lucro. 

3.- Las condiciones de trabajo social revelan que los blogueros 
estudiados pertenecen todos al ámbito de las Humanidades

4.- El producto o contenido ofrecido está en relación con la misión que 
ellos se han trazado: reivindicar las culturas quechua y aimara a través 
de la difusión de sus producciones en el ámbito literario y educativo. 

5.- Se constata que cinco blogueros utilizan como complemento 
y alternativa para aumentar la visibilidad de sus blogs y de su propio 
trabajo literario, redes sociales como Facebook

6.- En algunos casos se comprueba que los blogueros están optando 
por el microblogging.
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A criação e o compartilhamento de histórias por meio da comuni-
cação é tão importante nas organizações quanto a comercialização de 
produtos e serviços. As narrativas criadas por gestores e empregados 
em uma empresa envolvem tanto questões imateriais, como valores, 
representações e vivências que precisam ser disseminados, quanto as-
pectos materiais, já que as histórias podem ser formalizadas em meios 
impressos, audiovisuais, digitais, entre outros (D’Almeida, 2006).  

Assim, uma organização pode ser entendida como um conjunto de 
narrativas conectadas entre si que se consolidam no dia a dia, permitem 
refletir sobre a realidade, e geram diferentes possibilidades de decisão, 
de ação e de compreensão sobre a realidade (Manucci, 2005). 

Nesta perspectiva, os atores das organizações podem se apropriar 
dessas histórias de forma estratégica, utilizando-as como ação de comu-
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nicação junto aos seus públicos. Para que isso ocorra, compreende-se 
que é válido pensar nas relações entre o universo organizacional e o 
ecossistema midiático, já que, em tal ecossistema, é recorrente a or-
ganização, a produção e o compartilhamento de ficções em diferentes 
plataformas e com diversos objetivos. 

Existe um conceito em especial no âmbito midiático que preza 
pela coexistência entre autonomia e integração, justamente como se 
entende ser necessário nas organizações: a narrativa transmídia, e é 
esse conceito que será enfocado. Nessa forma de narrativa, diferentes 
meios utilizam suas potencialidades para contar histórias que fazem 
sentido individualmente, porém quanto maior o acesso e o envolvi-
mento com os conteúdos presentes nas múltiplas plataformas, maior 
é a compreensão e a imersão na narrativa como um todo (Jenkins, 
2008). Em outras palavras, os conteúdos são independentes, porém 
complementares. 

Diante do cenário apresentado, esse ensaio tem o objetivo de refletir 
sobre relações entre organização e narrativa transmídia, realizando para 
isso uma pesquisa bibliográfica de cunho exploratório. Na primeira parte, 
são apresentados alguns olhares sobre as organizações, encarando-as a 
partir do enfoque das narrativas. Em um segundo momento, são desta-
cadas as origens e características da ideia de narrativa transmídia. Por 
fim, são estabelecidas conexões entre os dois universos propondo de 
que maneira o conceito citado de narrativa transmídia pode contribuir 
para dar vasão aos relatos no ambiente das organizações.
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1 Conceituações Ligadas ao Universo Organizacional

O que são organizações? De acordo com Harper (2016), intuitiva-
mente todos sabem responder a essa questão, mas quando perguntam 
especificamente sobre os elementos que as definem é bem provável 
que a tarefa pareça bem mais difícil do que se imaginava. Segundo o 
autor, isso ocorre pois:

Uma organização não tem um corpo visível, pelo menos fora dos 
membros individuais que são parte dela. No entanto, os membros 
individuais não são a organização por si só [...], [eles] podem sair 
e ser substituídos por outros, mas a organização continuará, então 
claramente há uma diferença entre os indivíduos e a organização. 
Uma organização pode ser construída onde as atividades ocorrem, 
mas a construção em si não é a organização (como um escritório 
vago atesta – a construção permanece depois de a organização deixar 
o local). (Harper, 2016, p. 14, tradução nossa). 

Portanto, a presença de elementos tangíveis não é suficiente para 
entender o conceito. Adicionalmente, Spink (1996) afirma que apesar 
da organização parecer algo tão certo, concreto e real, que costuma ser 
tomado como óbvio, ela se constrói no dia a dia de forma processual. 
Segundo o autor, trata-se de um fenômeno “sócio-tecnicamente confi-
gurado (pelo espaço físico, maquinaria, tarefas, horários, pressupostos 
de controle e práticas de interação”, com uma ordem construída e 
negociada a cada momento; assim, a compreensão da organização de 
forma reificada nada mais é “do que a sombra projetada pelo cotidiano 
em movimento ou, talvez melhor, as pegadas deixadas pela passagem 
da ação enquanto atividade humana. A sombra inibe e a pegada convida, 



1640

porém ambas são as consequências da ação e não sua origem” (Spink, 
1996, p. 186). 

Em outras palavras, a organização vai construindo e reconstruindo 
seus rastros à medida que os indivíduos agem e se relacionam entre si, 
com condutas que não se restringem a uma simples repetição de com-
portamentos induzidos hierarquicamente, mas são constituídas a partir 
da vivência e das práticas comunicacionais dos seres humanos em rea-
lidades múltiplas e diversas no tempo e espaço em que eles se dedicam 
ao trabalho, e também para além desse contexto (Porém, 2019), com os 
membros da família, os amigos, nas atividades de lazer, entre outras. 

Compreende-se então que a organização não é “algo” homogêneo, 
totalizante e fechado, e que se trata de um fenômeno vivo e orgânico. 
Porém, como foi criado o conceito desse fenômeno? Harari (2017) de-
fende que ele foi delineado a partir da capacidade única da nossa espécie 
de desenvolver mitos e ficções de maneira compartilhada, construindo 
significados coletivos sobre elementos que não podem ser vistos, tocados 
ou cheirados, mas que unificam as pessoas em torno de alguns padrões, 
regras e pensamentos comuns; foi, então, a partir da nossa capacidade 
ficcional, que surgiram os conceitos dos direitos humanos, das leis, da 
justiça, das nações e das organizações. 

Não à toa, D’Almeida (2009) alega que é possível encarar as empresas 
em uma perspectiva narratológica, ou seja, a partir das histórias que são 
contadas no dia a dia, pensando no ambiente organizacional como um 
espaço tecido a partir de produções simbólicas e discursivas. Os discur-
sos produzidos no cotidiano “instalam a ordem na desordem, o sentido 
no incompreensível e a continuidade no descontínuo” (D’Almeida & 
Andonova, 2008, p. 42), e, através deles, é possível dar significado a 
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diferentes práticas, fortalecer diferenciais, reunir pessoas em torno de 
certos objetivos comuns, e fomentar oportunidades de diálogo entre elas. 

Manucci (2005) defende, nessa mesma linha, que uma organização 
pode ser entendida como um conjunto de narrativas imbricadas entre si, 
e, que, elas possibilitam gerar “Alternativas de significados, de rumos 
e de ações. Alternativas que, em definitivo, conectam a organização à 
sua própria versão da realidade, às realidades de seus públicos, e per-
mitem manter uma sincronia de significados e percepções” (Manucci, 
2005, p. 13, tradução nossa). Ainda de acordo com o autor, a realidade 
corporativa se configura como uma “trama de significados”, formada 
por pessoas que interpretam e constroem o cotidiano da empresa, agin-
do como “co-construtores ativos” do cenário do qual eles participam. 

Essa trama que se desenvolve no dia a dia organizacional  se estru-
tura tanto de maneira mais institucionalizada, quanto de forma mais 
natural no dia a dia. L. C. dos Santos (2014) explica essas duas vertentes 
dizendo que existem: 

[...] os relatos construídos pela organização, portando sua marca, 
com vistas à difusão interna ou externa em caráter oficial, os quais 
poderíamos observar enquanto narrativas DAS organizações, e ainda 
uma outra expressão narrativa, relativa aos relatos que circulam no 
interior das organizações, paralelamente aos oficiais, emanando de 
fontes diversas e com finalidades múltiplas (muitas vezes divergentes 
aos interesses organizacionais), as quais remetem às narrativas NAS 
organizações. (L. C. dos Santos, 2014, p. 8). 

Entende-se que as narrativas DAS organizações, que costumam 
ser construídas em nível de gestão de maneira mais formalizada, e 
condensam os valores, as expectativas, as singularidades e a essência 
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da empresa, são importantes para que os públicos se envolvam e se 
identifiquem com o negócio; no entanto, essas narrativas não podem 
silenciar os relatos de experiências do dia a dia, e, pelo contrário, devem 
se nutrir das criações individuais e relacionais produzidas no cotidiano. 

Nassar (2009) afirma que é comum que as ações de comunicação 
privilegiem a objetividade e a disseminação de conteúdos de forma quase 
mecânica e rígida, sem prezar pelo diálogo, pela criação de fantasias 
e por histórias construídas pelos diferentes indivíduos no ambiente 
organizacional. No entanto, isso é um paradoxo, pois as subjetividades 
inerentes à ideia de organização viabilizam, em essência, “ a formação 
de uma cultura do sonho, da participação e da inovação, que são vitais 
para o atendimento de demandas sociais intangíveis e de legitimidade” 
(Cogo & Nassar, 2011, p. 8). 

Dessoa forma, é preciso que os gestores estrategicamente incentivem 
a criação de histórias com diferentes níveis de objetividade, comple-
xidade e fantasia, que agreguem múltiplas visões, vozes, sensações e 
repertórios. Afinal, segundo Reis e Antonello (2006) as organizações são 
tecidas tanto por conta de narrativas elaboradas em torno de um enredo 
e de eventos mais claros, quanto a partir de fragmentos de histórias, 
e isso faz com que se crie um cenário de polifonia. Os autores defen-
dem que organizações são: “sistemas verbais polifônicos, socialmente 
construídos e caracterizados por múltiplas e simultâneas narrativas que 
se entrelaçam, harmonizam e também se estabelecem pelo conflito. Os 
indivíduos e grupos criam sentidos de ações e eventos pela autoria e 
negociação mútua ao contarem narrativas” (Reis & Antonello, 2006, 
p. 189). 
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Kornberger, Clegg e Carter (2006, como citado em Cogo, 2012, 
p. 38) também defendem a ideia de que as organizações são polifônicas, 
e afirmam que é preciso estimular a variedade de discursos e vozes que 
constituem a realidade da empresa, ao invés de construir apenas um 
discurso mais homogêneo e hierárquico que acabe por inibir e limitar a 
necessidade de expressão e os relatos dos diferentes atores no cotidiano. 
A questão é: como orquestrar, de forma estratégica, tanto narrativas que 
valorizem a integração das pessoas em torno de alguns pilares e valores 
imbrincados em uma espécie de enredo, quanto relatos mais autônomos 
e singulares construídos no dia a dia em meio ao diálogo e às vivências 
dos indivíduos?  Entende-se que o conceito de narrativa transmídia, 
utilizado no âmbito midiático, pode contribuir com essa reflexão. 

2 Breve Histórico e Características da Narrativa Transmídia

Segundo Gosciola (2014), a ideia de transmídia foi utilizada pela 
primeira vez em 1975 como trans-media composition pelo músico Stuart 
Saunders Smith, para designar “a composição de melodias, harmonias e 
ritmos diferentes para cada instrumento e para cada executor, como se 
fosse um compositor que complementaria a obra em coerente harmonia 
e sincronia com os outros instrumentistas/compositores da peça” (Sauer, 
2009, como citado em Gosciola, 2014, p. 8).

Gosciola (2014) explica ainda que a palavra só passou a ser utili-
zada na área de comunicação em 1991 por Marsha Kinder, professora 
da disciplina de Estudos Críticos na Escola de Cinema e Televisão 
da Universidade do Sul da Califórnia. Ela cunha o termo transmedia 
intertextuality para compartilhar as experiências de entretenimento de 
seu filho, que se envolvia com diferentes histórias das Tartarugas Ninja 
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em meios distintos, buscando e experimentando “a ampliação de uma 
narrativa que muito e cada vez mais lhe interessava” (Kinder, 1993, 
como citado em Gosciola, 2014, p. 8). 

Posteriormente, houve o surgimento da ideia de think transmedia 
por Brenda Laurel, que defendeu a necessidade de abandonar o formato 
de criação de um produto midiático que, inicialmente, seja feito ape-
nas para ser veiculado em um meio, como um filme para o cinema, e 
somente depois acabe se desdobrando em adaptações e possibilidades 
secundárias em outras plataformas, como uma game, um site, uma série, 
entre outras (Laurel, 2000). Segundo a autora, a perspectiva de cone-
xão entre as mídias e a possibilidade de estender a narrativa deve ser 
pensada de forma estratégica desde o início do processo de construção 
de um produto midiático.  

Apesar das diferentes apropriações da perspectiva de transmídia 
supracitadas, a temática passou a ser mais reconhecida a partir dos tra-
balhos de Henry Jenkins, que utilizou o termo transmedia storytelling 
(narrativa transmídia) pela primeira vez em 2001, definindo o con-
ceito como “a convergência das mídias como promotora da narrativa 
no desenvolvimento de conteúdos através de múltiplas plataformas” 
(Jenkins, 2001, como citado em Gosciola, 2014, p. 9). Essa definição 
foi posteriormente atualizada pelo autor para deixar claro que, nessa 
forma de produção, diferentes meios utilizam as suas potencialidades 
para contar uma história, sendo que o que é compartilhado em deter-
minada plataforma deve ser suficiente para o usuário entender o que é 
dito e consumir essa parte do conteúdo de maneira autônoma (Jenkins, 
2003); ao mesmo tempo, tal excerto do conteúdo tem que contribuir de 
forma diferenciada, intensa e valiosa para o contato com o conjunto da 
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obra, de um jeito que, quanto maior for o envolvimento do indivíduo 
com os diferentes meios, maior será a compreensão e a imersão na 
história (Jenkins, 2008). Em outras palavras, as mídias envolvidas em 
uma lógica transmídia são independentes entre si, porém não deixam 
de se complementar e de estarem conectadas por um enredo comum. 

Scolari (2009, p. 194, tradução nossa) complementa essa ideia 
mencionando que quem está engajado com uma narrativa transmídia: 

[...] processa e integra representações provenientes de diferentes 
meios e linguagens, reconstruindo dessa maneira maiores propor-
ções do mundo narrativo. Ele salta de um meio a outro e utiliza um 
arsenal de competências interpretativas para integrar em um mesmo 
quadro as diferentes porções do mundo narrativo. (Scolari, 2009, 
p. 194, tradução nossa). 

R. E. Santos e Angeluci (2016), por sua vez, destacam que no universo 
transmídia há uma trama de narrativas que, à primeira vista, parecem 
ser puramente caóticas e fragmentadas; afinal, elas estão dispersas e não 
estão centradas em modelos e formatos restritos a uma única mídia e a um 
enredo imutável. Porém, o que ocorre é que tais narrativas se espalham 
por diferentes plataformas com “diversas texturas que se relacionam e 
se interseccionam em movimentos de revelações e ocultações de infor-
mações”, e o desenvolvimento dos enredos não é dado “somente pelos 
diretores e produtores [...] mas, sobretudo, pelos fãs que participam da 
composição das narrativas a partir da interação via redes sociais  [...] 
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e outras práticas digitais que os colocam inevitavelmente na posição 
tofleriana de prosumidores3” (R. E. Santos & Angeluci, 2016, p. 81). 

Entre os exemplos de narrativas construídas de forma transmídia que 
reúnem milhares de fãs é possível citar a franquia Star Wars. Segundo 
Vieira (2017), a série se iniciou no dia 25 de maio de 1977 com o pri-
meiro filme, que rapidamente se tornou um fenômeno mundial, e foi 
seguido por inúmeras produções que continuavam a história proposta, 
criando um universo expandido com diversos desdobramentos. Vieira 
explica que, a estratégia de George Lucas, idealizador da franquia foi:

[...] identificar sua produção como pedra fundamental de sua mi-
tologia, deixando que outros autores criassem todo o universo em 
torno da obra livremente, interferindo de maneira leve ou muitas 
vezes nula. Quando a obra estivesse de acordo com a continuidade 
da narrativa da referida produção era publicada sob a licença Lucas 
Licensing e viria a fazer parte do universo (Vieira, 2017, p. 21) 

Por conta da postura do criador da franquia, diversos autores ajudam 
a construir as bases da narrativa transmídia de Star Wars, desenvolven-
do, por exemplo, um longa-metragem em animação, séries animadas, 
quadrinhos para a web, jogos digitais, entre outros, sendo que esses 
produtos contribuíram para a introdução de novos personagens, locais e 
elementos para a trama, ao mesmo tempo em que cada um deles, por si 
só, sempre contou uma história com começo, meio e fim (Vieira, 2017). 

3. O termo “prosumidor” deriva do inglês prosumer,  que, por sua vez, se caracteriza 
pela junção das palavras producer (produtor) e consumer (consumidor). Trata-
se de uma expressão cunhada por Toffler (1980) para referir-se à tendência 
dos indivíduos não apenas terem acesso a produtos e serviços, mas também 
produzirem de maneira customizada novas ofertas e inovações que enriqueçam 
sua experiência cotidiana.  
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Outras ficções como a saga de Harry Potter e as produções da Marvel 
também estruturaram um universo em múltiplas plataformas independen-
tes e ao mesmo tempo conectadas entre si, e independente do perfil e do 
tipo de história desenvolvido, Jenkins (2010) defende que existem sete 
conceitos-chaves que caracterizam uma narrativa transmídia (Tabela 1):

Tabela 1.
Conceitos-chaves da narrativa transmídia

Conceito Definição

Potencial de 
compartilhamento 

x 
Profundidade

É preciso que a narrativa seja estimulante para que 
os indivíduos desejem divulgá-la e falar sobre ela; 
ao mesmo tempo, os consumidores e fãs devem 
se deparar com uma ficção envolvente o suficiente 
para que eles queiram explorar a história de maneira 
aprofundada, recorrendo para isso a diferentes 
plataformas a fim de obter informações diferenciadas. 

Continuidade 
x 

Multiplicidade

É possível que uma narrativa transmídia utilize 
plataformas distintas para contar uma história 
coerente e plausível que se desenvolve aos poucos, e 
nesse caso preza-se pela continuidade do enredo; ou 
então, há a opção de estimular a criação de histórias 
paralelas e alternativas para os personagens em cada 
meio, estimulando nesse caso a multiplicidade.

Imersão x 
Extração

O público é envolvido de forma imersiva quando 
ele mergulha no mundo da história de maneira 
real (exemplo: em um parque temático) ou virtual 
(exemplo: através da experiência em um site); já a 
extração ocorre quando o fã carrega aspectos da história 
com ele, em recursos que fazem parte do seu dia a dia, 
como a camiseta com a estampa que remete à narrativa, 
ou um boneco colecionável de um personagem.

Construção do 
universo

É importante criar um universo ficcional, explorando 
experiências reais e digitais para além da narrativa 
central que estimulem os fãs a buscarem por 
elementos diferentes desse universo em cada 
plataforma, identificando características do território 
da história, dos personagens, entre outras.
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Serialidade
Consiste na capacidade de dispersar pedaços 
atrativos da história em diferentes mídias para 
chamar a atenção do público, ao invés de divulgar 
parcelas distintas de um enredo em um mesmo meio.

Subjetividade

Possibilidade de explorar a narrativa central 
através dos olhos dos diferentes personagens da 
história (sejam eles protagonistas ou coadjuvantes),  
explorando a inserção deles em diversos tempos e 
ambientes, em uma infinidade de perspectivas que 
enriquece a experiência dos fãs.

Performance

A produção transmídia deve possibilitar que os 
conteúdos produzidos por fãs da história se tornem 
parte da própria narrativa, sendo que alguns podem 
ser feitos a convite do criador da obra, enquanto 
outros podem surgir de maneira espontânea e ter sua 
potencialidade reconhecida.

Elaborada pelas autoras a partir de Jenkins (2010) e Fialho et al (2017).

Uma vez apresentadas as origens e características da narrativa trans-
mídia, serão compartilhadas na sequência reflexões sobre algumas ma-
neiras pelas quais o conceito pode contribuir para compreender e lidar 
com as múltiplas possibilidades narrativas do dia a dia organizacional.

3 Aportes do Conceito de Narrativa Transmídia para o Cotidiano 
das Organizações 

Com base no que foi abordado, destaca-se que assim como uma 
produção midiática pode desenvolver conteúdos em meios indepen-
dentes entre si, mas que ao mesmo tempo estejam inter-relacionados 
em torno de um enredo, em uma organização os indivíduos constroem 
diversas narrativas no dia a dia que possuem certa autonomia, mas, no 
fundo, estão imbricadas entre si em torno de uma trama corporativa.

Em ambos os contextos, é válido reforçar que não há como prever, 
tampouco controlar os desdobramentos que serão feitos a partir das 
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histórias que são produzidas, pois, especialmente no cenário contempo-
râneo das mídias digitais e redes colaborativas, uma parte dos indivíduos 
envolvidos não irá se limitar apenas a conhecer os detalhes de uma his-
tória oficial ou a disseminá-la, mas vai querer participar ativamente da 
ampliação dos enredos criados, enquanto real protagonista do processo.

Para os gestores, o desafio está em fomentar verdadeiramente não 
apenas uma linha narrativa da organização, mas também a produção de 
diversos fragmentos de histórias que já são idealizados cotidianamente 
pelos indivíduos, pensando como esses fragmentos podem contribuir para 
os objetivos almejados para o negócio, para a diferenciação e para o cres-
cimento da empresa. Para isso, é preciso tomar consciência do potencial 
narrativo, imaginativo e interpretativo de cada indivíduo, utilizando esse 
potencial de maneira estratégica a fim de ampliar a interação e os resultados.

Entende-se que essa não é uma tarefa fácil, pois muitas organizações 
ainda tendem a construir discursos de forma mais objetiva, unidirecio-
nal, hierárquica e previsível, limitando possibilidades de participação 
e tentando homogeneizar os significados e as histórias produzidas 
no dia a dia; sabe-se que existe a necessidade de delinear certa visão 
global sobre a empresa, com a criação de narrativas das organizações 
que sejam de certa forma oficiais, mas é preciso compreender que o 
ambiente organizacional é essencialmente processual, dinâmico, fluido, 
subjetivo e imprevisível, e se constrói no cotidiano de maneira orgânica 
pelo entrecruzamento de múltiplos pontos de vista, aprendizados, vozes 
e relatos que são possibilitados pela comunicação. 

Segundo Gonçalves (2014), os grandes desafios comunicacionais atuais 
são a busca constante pela experimentação e pela interação; para propor-
cionar isso aos públicos, é necessário, segundo a autora, que a prática da 
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comunicação seja verdadeiramente entendida como um processo “[...] que 
pressupõe o outro, que é desenvolvida com o outro, por isso horizontal e não 
vertical. O esquema no qual o receptor é passivo não poderia ser considerado 
comunicacional, mas, no máximo informacional” (Gonçalves, 2014, p. 24). 

Infere-se, então, que a construção de práticas essencialmente comu-
nicacionais passa pelo olhar estratégico ao desenvolvimento de relatos e 
significados compartilhados sobre o contexto. Manucci (2005) defende 
que um processo de comunicação é estratégico quando ele consegue 
gerar vínculos com e entre as pessoas, e não apenas relações passa-
geiras, e para estabelecer esses vínculos é preciso “incorporar o olhar, 
as necessidades dos públicos envolvidos na narração dentro da qual 
a organização vai desenvolver sua atividade” (Manucci, 2005, p. 25, 
tradução nossa). Ainda segundo o autor, “[...] a realidade em que cada 
um vive é a realidade que cada um percebe como tal” (Manucci, 2005, 
p. 25, tradução nossa), e, assim, de nada adianta controlar mensagens 
e tentar limitar a ação dos indivíduos; é preciso reconhecer que no 
ambiente organizacional existem atores que intercambiam símbolos a 
todo o momento, e os responsáveis pelas ações de comunicação devem 
buscar orquestrar esses símbolos “[...] para que [eles] possam se integrar 
à narração corporativa que define o espaço de competência cotidiana 
de suas atividades” (Manucci, 2005, p. 25, tradução nossa). 

Apesar de não existir, na nossa visão, uma única receita ou cami-
nho que viabilize esse processo nas organizações, buscando respaldo 
nos sete conceitos-chaves da narrativa transmídia de Jenkins (2010), 
estão destacadas na tabela 2 algumas possibilidades e ideias para que 
os gestores se utilizem da lógica transmídia para fomentar a essência 
narrativa e comunicacional no âmbito das organizações.



Tabela 2.
Conectando a lógica da narrativa transmídia com o universo organizacional

Conceito 
da narrativa 
transmídia

Definição do conceito Possibilidade para as organizações

Potencial de 
compartilhamento 
x Profundidade

É preciso que a narrativa 
seja estimulante para que os 
indivíduos desejem divulgá-
la e falar sobre ela; ao mesmo 
tempo, os consumidores e fãs 
devem se deparar com uma 
ficção envolvente o suficiente 
para que eles queiram explorar a 
história de maneira aprofundada, 
recorrendo para isso a diferentes 
plataformas a fim de obter 
informações diferenciadas e 
conexões acessando cada uma 
delas.

Os gestores podem fortalecer as conquistas, os valores e 
os diferenciais da empresa desenvolvendo narrativas que 
tenham ampla possibilidade de serem compartilhadas e 
expandidas pelos públicos; para isso, eles podem criar 
enredos que estejam presentes em meios diversos e 
revelem detalhes pouco explorados institucionalmente, 
como as rotinas das diferentes pessoas e áreas da empresa, 
os feedbacks e elogios feitos por clientes em conversas do 
dia a dia, entre outros. Com a popularização de detalhes 
como esses, é possível gerar curiosidade e fazer com que 
os indivíduos queiram se conectar com os conteúdos em 
múltiplas plataformas. 

Continuidade x 
Multiplicidade

É possível que uma narrativa 
transmídia utilize plataformas 
distintas para contar uma história 
coerente e plausível que se 
desenvolve aos poucos, e nesse 
caso preza-se pela continuidade 
do enredo; ou então, há a 
opção de estimular a criação de 
histórias paralelas e alternativas 
para os personagens em cada 
meio, estimulando nesse caso a 
multiplicidade.

Os gestores podem desenvolver uma única linha narrativa 
sobre a organização e optar por compartilhá-la de maneira 
contínua em várias mídias, contando, por exemplo, como 
os fundadores tiveram a ideia da empresa e como isso 
tomou forma aos poucos com o trabalho do dia a dia; 
ou ainda, podem criar enredos distintos para cada meio, 
explorando em cada plataforma consequências obtidas à 
medida que uma decisão ou outra é tomada. Por exemplo, 
no caso de desenvolver ou não uma inovação em um 
processo ou produto, uma história em quadrinhos pode 
mostrar o que aconteceria se tal criação não ocorresse, 
e uma websérie pode narrar quais serão os prováveis 
resultados obtidos ao optar pela estruturação da inovação.



Imersão x 
Extração

O público é envolvido de forma 
imersiva quando ele mergulha 
no mundo da história de maneira 
real          (exemplo: em um 
parque temático) ou virtual 
(exemplo: através da experiência 
em um site); já a extração ocorre 
quando o fã carrega aspectos da 
história com ele, em recursos 
que fazem parte do seu dia a dia, 
como a camiseta com a estampa 
de um personagem, ou um boneco 
colecionável.

É importante estimular os indivíduos a mergulharem 
nas narrativas das organizações criando experiências 
imersivas. Por exemplo, por que não tentar reproduzir 
em um espaço da empresa como era o local em que as 
atividades começaram, ou então fazer um site no qual as 
pessoas possam entrar virtualmente nesse espaço? Além 
disso, é válido pensar de que maneira alguns elementos 
das narrativas das organizações podem ser materializados 
em recursos que façam parte do cotidiano, talvez 
desenvolvendo miniaturas e desenhos de determinados 
produtos e mesmo de personagens importantes para a 
história da empresa.

Construção do 
universo

É importante criar um universo 
ficcional, explorando experiências 
reais e digitais para além da 
narrativa central que estimulem 
os fãs a buscarem por elementos 
diferentes desse universo em 
cada plataforma, identificando 
características do território da 
história, dos personagens, entre 
outras.

Cada uma das narrativas das e nas organizações não 
deve ser pensada de forma isolada e pontual; é essencial 
que elas sejam encaradas como partes de um universo 
amplo e complexo de ambientes, personagens, conflitos 
e expectativas, e que, no dia a dia, haja o investimento 
em desenvolver experiências, conteúdos e diálogos que 
contribuam para a compreensão e o fortalecimento desse 
universo.



Serialidade

Consiste na capacidade de 
dispersar pedaços atrativos da 
história em diferentes mídias para 
chamar a atenção do público, 
ao invés de divulgar parcelas 
distintas de um enredo em um 
mesmo meio como fazendo uma 
série apenas para a televisão, por 
exemplo.

Uma possibilidade para explorar a serialidade nas 
organizações é ampliar o entendimento e o engajamento 
com as informações sobre conquistas, clientes, produtos 
e/ou serviços que costumam ser disponibilizadas de 
maneira estática no site da empresa, pensando, ao invés 
disso, em narrativas que envolvam mídias diversas. É 
possível enviar por WhatsApp, por exemplo, um trecho 
de uma conversa entre dois profissionais falando sobre 
determinada conquista na empresa, como o recebimento 
de um prêmio; posteriormente, é enviado pela ferramenta 
de mensagens o link para um perfil no Instagram com 
fotos e vídeos da premiação e das pessoas envolvidas, e 
assim sucessivamente a experiência pode se ampliar em 
diversas plataformas.

Subjetividade

Possibilidade de explorar a 
narrativa central através dos olhos 
dos diferentes personagens da 
história, explorando a inserção 
deles em diversos tempos,  
ambientes e situações, em uma 
infinidade de perspectivas que 
enriqueça a experiência dos fãs.

Reforçar a pluralidade de vozes, experiências e olhares 
que formam a organização é fundamental. É possível 
desenvolver webséries, posts em mídias sociais, histórias 
em quadrinhos, materiais impressos, e-mails e conteúdos 
em outras plataformas no qual sejam compartilhadas 
perspectivas, opiniões, histórias e curiosidades de 
diferentes pessoas da empresa em relação ao dia a dia 
que elas vivenciam e ao olhar que possuem sobre a 
organização. 

Performance

A produção transmídia deve 
possibilitar que os conteúdos 
produzidos por fãs da história se 
tornem parte da própria narrativa, 
sendo que alguns podem ser 
feitos a convite do criador da 
obra, enquanto outros podem 
surgir de maneira espontânea e ter 
sua potencialidade reconhecida.

É importante fomentar os indivíduos a elaborarem 
histórias e desdobramentos discursivos nas suas rotinas, 
mas essas histórias também precisam ser consideradas 
e inseridas na trama narrativa institucionalizada pelos 
gestores. Em outras palavras, é preciso que as narrativas 
DAS organizações sejam constantemente nutridas 
e enriquecidas pelos relatos e experiências NAS 
organizações.   

Elaborada pelas autoras.
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Diante da espessura, da multiplicidade e da capacidade de envol-
vimento inerentes ao conceito de narrativa transmídia, muitos outros 
caminhos são possíveis para aproveitar esse enfoque nas organizações, 
com estratégias que potencializem a produção de histórias e a trajetória 
dos diferentes protagonistas da empresa em múltiplos espaços, ambien-
tes, formatos e meios, em enredos que tenham autonomia e ao mesmo 
tempo estejam conectados em uma trama integrada. 

Renó, Versuti, Gonçalves e Gosciola (2011, p. 209) defendem que 
uma narrativa transmídia se articula no cenário contemporâneo das redes 
colaborativas através das “[...] comunicações entre os meios, entre os 
meios e os espectadores e entre os espectadores [...] como um movimento 
intensamente criativo e socializador”; a nosso ver, os gestores das orga-
nizações precisam reconhecer e aproveitar justamente essas múltiplas 
formas de comunicação e esse movimento criativo e socializador em suas 
atividades diárias. Afinal, a organização é essencialmente um fenômeno 
ficcional e discursivo que depende da imaginação, do relacionamento 
e da produção de significados compartilhados para existir. 

Considerações Finais

Esse ensaio teve o objetivo de refletir sobre relações entre organi-
zação e narrativa transmídia; por meio dele, demonstra-se inicialmente 
que a criação e o compartilhamento de histórias de maneira individual 
e coletiva faz parte da essência humana (Harari, 2017), e inclusive foi 
responsável pelo surgimento do conceito de organizações. 

Porém, apesar disso ser algo genuíno da nossa espécie, destaca-se 
que tanto no caso das narrativas transmídia quanto no âmbito organiza-
cional é preciso que haja um pensamento estratégico capaz de estruturar 
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e orquestrar as criações de enredos e significados, não no sentido de 
tentar exercer controle, mas com a proposta de conectá-los a uma tra-
ma mais integrada, para dar voz às diferentes demandas e aos diversos 
protagonistas do dia a dia e permitir que o potencial imaginativo e o 
repertório dos indivíduos se expandam para além das conversas do 
cotidiano em diferentes plataformas e contextos. 

Por fim, apesar das organizações serem ambientes narrativos múl-
tiplos e repletos de possibilidades de interação e de crescimento, mas, 
por outro lado, é válido questionar-se até que ponto os gestores têm 
efetivamente levado em consideração a produção de histórias sobre 
e na realidade em que eles estão inseridos, envolvendo os diferentes 
personagens dessa realidade em diversos espaços e meios. Entende-se 
que esse questionamento precisa ser reverberado no dia a dia se houver 
o desejo construir organizações mais plurais, inovadoras e envolven-
tes, que estejam permeadas por verdadeiros fãs, como ocorre com as 
narrativas transmídia de alta amplitude. 
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riam em maior lucratividade e sustentabilidade dos negócios. Quem 
não acompanhou a onda tecnológica, ficou para trás. 

Percebe-se, assim, que a máxima mcluhaniana de que os meios 
são extensões do homem encontra campo fértil nessa perspectiva. Para 
McLuhan (2007, p. 21), as consequências sociais e pessoais de qualquer 
meio, utilizado como nossas extensões, representam o resultado de um 
novo modelo introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia 
(extensão de nós mesmos). 

Passam, hoje, pelas telas desde as operações mais corriqueiras às 
mais complexas. O velho aperto de mão (físico) dá lugar ao “emoji” que 
o representa, sendo enviado via celular numa conversa por chat entre o 
cliente e seu gerente virtual (ainda que humano). Sabe-se que, em um 
novo modelo de relacionamento praticado pelos bancos, muitas agências 
físicas aos poucos são substituídas pelas digitais, cujo atendimento é 
realizado via canais considerados, anteriormente, como “alternativos”: 
chats, aplicativos, canal de voz e redes sociais. A adoção massiva dos 
smartphones na última década é, talvez, o mais representativo aconte-
cimento na revolução digital empregada ao setor bancário. 

Para ilustrar esse processo, foram selecionados comerciais publi-
citários dos Bancos Itaú e Banco do Brasil, veiculados em diferentes 
momentos, desde a década de 70 até os dias atuais, e uma reportagem da 
década de 80 que trata da evolução tecnológica no setor. A comparação 
permite entender alterações sofridas pela sociedade, principalmente 
quanto a valores e costumes, acompanhados a todo o momento pelas 
inovações mecânicas dos equipamentos bancários. Esclarecemos, no 
entanto, que tais peças e filmes foram utilizados como forma de con-
textualizar o estudo, não sendo pretensão a análise de tais trabalhos.
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Como metodologia, esta pesquisa baseia-se em fundamentação 
bibliográfica, como forma de identificar as produções científicas e as 
principais tendências e linhas de análises sobre o tema.

Tão Perto, Tão Longe: a Dimensão do Tempo Sofre Profundas 
Alterações

De forma divertida, porém expressiva, o Banco Itaú veiculou uma 
campanha em 2010 (Pablo Bertola, 2011) mostrando aparelhos ainda 
bastantes presentes na memória de quem nasceu até os anos 80, mas 
completamente desconhecidos para as crianças da geração 2000 em 
diante.

O filme intitulado “Comercial Itaú – crianças e a evolução tecno-
lógica” começa mostrando aparelhos como: telefone fixo de disco, fita 
k7, tocas fitas, uma fita VHS para vídeo cassete, disquetes modelos 5 ¼ 
e 3 ½, máquina fotográfica de filme, jogo resta um, vídeo game atari, 
entre outros.

Figura 1. Imagem inicial do filme publicitário “Comercial Itaú – crianças e a evolução 
tecnológica”. Pablo Bertola (2011).
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Durante o filme (que tem duração de dois minutos e dezessete 
segundos), as crianças são colocadas diante desses equipamentos com 
a missão de identificar do que se tratam e qual a função dos mesmos.

O primeiro aparelho analisado é um vídeo game. E as reações são: 
“é um rádio?”, “eu acho que é aquele negócio de DJ, que você mexe nos 
botões e vai mudando o jeito da música”. Mais a frente, outra criança 
diz que o aparelho é para “fazer churrasco”. 

Na sequência, as crianças se veem diante de uma vitrola e tentam 
fazer funcionar, sem habilidade alguma para colocar o disco e ligar, 
demonstrando estarem intrigadas diante do aparelho estranho. Depois, 
abrem uma vita k7 e a curiosidade é a mesma. Com um disquete em 
mãos, demonstram total desconhecimento. Uma criança acha que pode 
ser um tipo de cd antigo, outra encaixa um cd dentro do disquete, su-
gerindo que pudesse ser uma capa de cd. 

A máquina fotográfica é confundida com um relógio. O telefone de 
disco é identificado como um celular antigo. O toca fitas, de tão pesado, 
“faz músculos”. 

Como mensagem final, o filme é encerrado com a frase: “O mundo 
está mudando cada vez mais rápido. E o Itaú acompanha essas mudan-
ças. :-) , ;-), :-), :-D, :-)”.

Em que pese se tratar de uma campanha publicitária, o filme retrata 
de forma lúdica como a velocidade das transformações está impactando 
o nosso dia a dia, a ponto de equipamentos utilizados no cotidiano dos 
pais não serem sequer conhecido pelos filhos. Percebem-se profundas 
transformações de costumes de uma geração para a outra, mas que agora 
passam a ocorrer durante a vida de uma mesma geração.
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Basta lembrarmos por quanto tempo esses aparelhos eram utilizados 
até a década de 90, sendo substituídos apenas quando não funcionavam 
mais (telefones, toca-fitas, vídeo cassetes, etc). Hoje, é raro alguém ficar 
com um mesmo aparelho celular por mais de um ano. 

Além disso, a comparação entre quanto tempo era necessário para 
um modelo possuir um substituto mais inovador nas décadas passadas 
e agora, dá a dimensão da velocidade das transformações que estamos 
vivendo. Fato é que tamanha velocidade acaba por gerar novas neces-
sidades de consumo e padrões. 

Figura 2. Acima, posse do Para Bento XVI em 2005, abaixo, posse do Papa Francisco 
em 20136 G1 (2013).

6. A primeira foto é de autoria de Luca Bruno e, a segunda, de Michael Sohn, 
ambas utilizadas em matéria jornalística do site G1, já mencionada na referência 
anterior.
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Outro exemplo: de forma emblemática, vários canais de comunica-
ção compararam o momento da posse do atual Papa Francisco, em 13 
de março de 2013, com a do anterior Papa Bento VI, em 04 de abril de 
2005. A matéria “‘Batalhão’ de câmeras de fiéis clica sucessão papal; 
compare com 2005”, de 14 de março de 2013, publicada pelo portal de 
notícias G1 (2013). dá a dimensão sobre isso (figura 2).

O texto faz referência ao blog de fotos MSNBC, que buscou a 
imagem de arquivo, ilustrada a seguir, para comprovar a “diferença de 
eras”, como descreve o veículo. Em 2005, a sucessão ocorreu cerca de 
dois anos antes do lançamento do primeiro iPhone. De tal modo, na 
imagem mais antiga, é possível identificar somente um aparelho celular 
fotografando a cena (no canto inferior direito). Enquanto, na imagem 
de 2013, é incontável a quantidade de aparelhos celulares.

Qualquer um pode injetar informações na rede e expô-las à aprecia-
ção do mundo (...) Vivemos hoje, graças aos avanços descritos, a 
maior experiência de liberdade já experimentada pelo ser humano. 
A informação permeia toda a sociedade, salta fronteiras, oferece-se 
numa abundância incrível. E esse crescimento, progressivo, está 
longe de arrefecer. (Costella, 2002, p. 239)

Como se vê, num curto espaço de tempo de oito anos, os costumes 
sofreram grande impacto da tecnologia. A própria maneira do homem 
se colocar diante de um evento foi transformada. Os aparelhos celu-
lares tiveram sua função ressignificada. Antes, tinham como papel o 
ato de realizar ligações telefônicas. Agora, essa é apenas uma de suas 
funcionalidades, não sendo sequer a principal para muitos usuários, 
principalmente os mais jovens. Não basta apenas assistir a algo re-
gistrando na memória. É preciso registrar em fotos, filmar, fazer uma 
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selfie, compartilhar, fazer uma live no Facebook, publicar um storie no 
Instagram, e assim por diante.

O tempo em que as pessoas se orgulhavam de ter equipamentos 
com muitas funcionalidades só pelo fato de tê-los se foi. Hoje, são 
comuns e a razão para se envaidecer é sua habilidade em usar esses 
aplicativos. Seja nas salas de reunião dos mais imponentes prédios 
comerciais ou nos pontos de ônibus, a tecnologia está lá para otimizar 
o tempo, servir como base para contatos interpessoais, informar e 
entreter – e muitas vezes fazendo isso tudo ao mesmo tempo. (Longo, 
2018, posição 291-294, Edição do Kindle)

Percebe-se, assim, que o avanço tecnológico alterou a forma das 
pessoas se relacionarem no dia a dia. De tal modo, o relacionamento 
entre os bancos e seus clientes também sofreu fortemente o impacto 
dessa mudança de paradigma.

Fatos Marcantes na História da Automação na Indústria 
Bancária no Brasil

“O século XXI já chegou”, anunciava o apresentador Wellington 
de Oliveira, no Jornal Hoje, da Rede Globo, em 1983 (Lopes, 2011). E 
completava: “Esta é a sensação que você tem ao entrar numa agência 
de um grande banco, onde o computador conversa com você”.

Em seguida, a matéria assinada por Alberto Gaspar, com imagens de 
Américo Figueiroa e Nestor Neregato, passa a explicar o funcionamento 
desses “novos” equipamentos. Mostrando um computador adequado ao 
sistema bancário, o repórter explica:

A conversa se dá através de teclados e tela onde perguntas são res-
pondidas em poucos segundos. Hoje já é possível consultar saldo 
e sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro, e a 
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porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e 
códigos secretos. (Jornal Hoje, 1983).

Para ilustrar a reportagem, foi entrevistado o supervisor de operações 
do Banco Bradesco, à época, José Braz Filho, que garantiu a seguran-
ça do sistema. “O cliente pode ter certeza que nem a própria empresa 
saberia identificar esse código”. 

Outra novidade, ainda em fase de testes, anunciada na matéria, foi 
o terminal de autoatendimento. “Uma espécie de miniagência, capaz de 
cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. E o futuro não para aí. 
Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam 
feitas em dinheiro ou cheque”, descreve o repórter.

Em seguida, um funcionário do caixa do Bradesco explica que ao 
passar o cartão magnético pela nova máquina, acontece o débito na 
conta do cliente e crédito na conta do lojista em 15 segundos. 

O repórter arremata: “E para quem não acredita que, pelo menos 
nos bancos, os anos 2000 já chegaram, mais uma surpresa, um com-
putador que fala e fornece saldo de contas bancárias por telefone”. Em 
seguida, ele demonstra a segurança do sistema ao tentar obter o saldo 
de uma conta, digitando no teclado do telefone, sem saber a senha 
correta, considerando que os dados da conta poderiam ter sido obtidos, 
por exemplo, ao encontrar um talão de cheques na rua. No entanto, ao 
errar três vezes a senha, a ligação é encerrada.

Para finalizar, pergunta se o computador estaria tirando o emprego 
do homem. Quem responde é o diretor de processamento de dados 
do Banco Itaú, à época, Renato Roberto Cuoco. “O computador está 
introduzindo uma série de serviços novos, que estão sendo introduzi-
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dos gradativamente, sem eliminar totalmente a utilização do elemento 
humano”.

Aos entrevistar clientes, a maioria das opiniões foi favorável aos 
avanços tecnológicos, com destaques nas falas para a modernidade, 
facilidade e praticidade, porém houve quem dissesse que tinha “se 
perdido” na hora de utilizar o equipamento.

A reportagem é encerrada com a música “Also Sprach Zarathustra”, 
de Richard Strauss, trilha do filme “2001, uma odisseia no espaço”. 

Na publicidade, o Itaú já revelava no final da década de 70 (conforme 
legenda de publicidade encontrada), um casal em que o noivo conseguia 
o “milagre” de fazer aparecer dinheiro. E ele mostrava à noiva que só 
tinha um cartão de plástico na mão e, “escondidinho”, se dirigia a um 
terminal de autoatendimento, reaparecendo em seguida todo feliz com 
cédulas de dinheiro nas mãos (allanwv, 2012). 

Tanto a matéria jornalística, quanto o filme publicitário, dão uma 
ideia do que a tecnologia representava naquele momento. Era algo 
novo, tido como maravilhoso, um verdadeiro avanço e salto no tempo.

E, de fato, foi na década de 80 que a modernização bancária realmen-
te se popularizou. Até então, os investimentos em tecnologia ficavam 
para dentro do balcão, se restringiam a sistemas de processamento e 
compensação de transações. Não eram percebidos pelos clientes de 
forma tão clara.

A história da automação bancária no Brasil não se limita à evolu-
ção tecnológica, mas principalmente às sucessivas mudanças na forma 
de se realizar os serviços bancários, nas suas características e nas das 
funções laborais.
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A questão “se os equipamentos tirariam o trabalho dos homens”, 
levantada na reportagem do Jornal Hoje, sempre esteve presente no 
setor e permanece até os dias atuais. E é fato que sim, foi e tem sido 
responsável pela redução drástica da necessidade de mão de obra para 
serviços operacionais. Visualmente se percebe-se a redução da quantidade 
de agências bancárias e, nas que ainda atendem ao público presencial-
mente, é perceptivo o número reduzido de funcionários no atendimento 
se compararmos com décadas anteriores.

Segundo McLuhan (2007, p.21), a eliminação do emprego é uma 
consequência social e pessoal de uma nova tecnologia introduzida em 
nossas vidas, ou seja, de um meio como extensão de nós mesmos.

Assim, com a automação, por exemplo, os novos padrões de asso-
ciação humana tendem a eliminar empregos, não há dúvida. Trata-se 
de um resultado negativo. Do lado positivo, a automação cria papéis 
que as pessoas devem desempenhar, em seu trabalho ou em suas 
relações com os outros, com aquele profundo sentido de partici-
pação que a tecnologia mecânica que a precedeu havia destruído. 
(McLuhan, 2007, p. 21)

Para o pesquisador, pode-se concluir, ainda, que o significado ou a 
mensagem não é resultado da máquina, mas o que se fez com ela. “Pois 
a ‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, 
cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas 
humanas”. (McLuhan, 2007, p. 22)

A qualidade da automação bancária no Brasil é referência mundial. 
Não só acompanha o que existe de mais eficiente nos países de primeiro 
mundo, como chega a se colocar a frente em determinadas situações 
no que se refere à tecnologia. Tal sucesso se deve a uma sequência de 
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situações, como destacam os estudiosos do setor, Fonseca, Meirelles e 
Diniz (2010, p. 28), conforme a seguir:

a) A inflação endêmica: essencialmente nos anos 80, fato que 
estimulava os bancos a utilizaram muito o floating, uma es-
pécie de retenção temporária de recursos. Essas estratégias 
demandavam um controle rígido, ágil, racional e com maior 
simplificação de métodos. 

b) A criatividade dos técnicos brasileiros e a capacitação 
da engenharia nacional: a necessidade de tecnologias cada 
vez mais adequadas ao setor foi uma mola propulsora para o 
desenvolvimento de uma engenharia nacional especializada e 
customizada. E, aliado à criatividade característica brasileira, 
foi possível descobrir soluções inovadoras e obter avanços 
significativos, sem dependência da tecnologia internacional. 

c) A Lei da Informática: Nos anos 70, a restrição ao uso 
de equipamentos importados, sob pena de diversas outras 
advertências, fez com que os bancos passassem a investir 
na indústria nacional para atender um mercado exigente e 
apressado desde sempre. De tal modo que as descobertas 
do período foram essenciais para a consolidação do setor de 
automação bancária, como vanguarda, nas etapas seguintes 
ao fim dessa legislação. 

d) A criação do Centro Nacional de Automação Bancária 
(CNAB) em 1971 e a sinergia entre técnicos bancários, como 
do Bradesco, do Itaú e do Banco do Brasil, que atuavam 
em regime de colaboração e compartilhavam soluções com 
potencial para desenvolver o setor como um todo, ainda 
que comercialmente já existisse uma acirrada disputa por 
mercado. 

e) A importância do Banco do Brasil: Por ser um órgão nor-
mativo e executor ao mesmo tempo, ao realizar um serviço, 
percebia possíveis conflitos e já demandava por soluções, o 
que facilitava a reformulação de normas. 
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Como registro, é preciso destacar que a automação bancária teve 
início no Brasil em 1962, com a compra pelo Bradesco de um enorme 
computador modelo 1401 da IBM. Mas apesar de ser grande fisicamente, 
tinha apenas 8 Kb de memória, volume impensável para os dias atuais. 
Mas, graças a ele que foi possível um início de um percurso tecnológico 
em franca expansão. Na época, possibilitou a implantação do sistema 
que ficou conhecimento como “listão de conta corrente”, que permitiu 
melhoras significativas, por exemplo, na contabilidade e no registro de 
empréstimos (Bombonatti Filho, 2012).

Anos mais tarde, o Itaú (1965) e o Bamerindus (1968) também ad-
quiriram seus computadores, seguido logo depois pelos demais bancos 
nacionais.

No início, os dados referentes ao processamento bancário eram 
consolidados durante a noite em grandes Centros de Processamento de 
Dados (CPDs) e retornavam no formato de grandes listas às agências 
no dia seguinte, para serem utilizadas durante o expediente. Mas, em 
razão da distância geográfica, havia agências que aguardavam até três 
dias pelas informações. Fato que levou à criação de centros regionais 
e o envio de dados por linha telefônica. (Diniz, 2004)

A compensação de cheques era feita banco a banco, o que deman-
dava muitas horas para conclusão. Com a implantação das TICs, como 
a leitura magnética, troca de fitas magnéticas, teleprocessamento e, em 
seguida, o advento dos boletos de cobrança, o processo evoluiu, tornan-
do-se, inclusive, um serviço nacional diferenciado quando comparado 
a outros países. 

O maior banco e símbolo do sistema financeiro era o Banco do 
Brasil. “Dizia-se que nas cidades do interior eram três as autoridades: o 
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delegado, o padre e o gerente do Banco do Brasil”. (Fonseca, Meirelles 
& Diniz, 2010, p. 7)

A reforma bancária, iniciada em 1965 durante o regime militar, 
impulsionou a informatização bancário no país, que teve como resulta-
dos a criação do Banco Central e o incentivo a uma forte concentração 
bancária. 

O período de 1965 a 1987 foi marcado por repressão financeira, 
por um lado, e pela modernização e fortalecimento do sistema bancário 
nacional, por outro. A informatização tinha por objetivo melhorar os 
fluxos de caixa e automatizar o atendimento ao cliente. Em 1970, o Banco 
Central começou a realizar operações de open market (empréstimos de 
liquidez) para ajustar as reservas bancárias e reforçar seu poder sobre 
a oferta de moeda. De 1974 a 1988 ocorreram concentração bancária, 
conglomeração e internacionalização dos bancos. É importante lembrar 
que de 1964 a 1994 perdurou um regime caracterizado pela alta inflação 
e, desde mo início dos anos 80, já ocorriam processamentos online. Nos 
anos seguintes, ocorreram o fim da reserva de mercado e a consequente 
abertura à entrada de capital externo.

Acreditava-se que quanto mais tecnologia o banco tivesse, mais 
qualidade teria nos serviços e mais consumidores conseguiria atrair. 
Isso porque, os clientes deixavam de ter o atendimento limitado a uma 
agência específica, para serem clientes de um banco inteiro, com grande 
capilaridade e rede de atendimento à disposição. Nessa época, se popu-
larizaram slogans publicitários como “banco eletrônico” (Itaú), “banco 
instantâneo” e “banco dia e noite” (Bradesco) e “banco 24 horas” e “30 
horas” (Unibanco). 
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Em 1992 tem início o débito automático para contas como de água, 
luz, gás e telefone, e o sistema de pagamentos para aposentados e pen-
sionistas passa a ser feito por meio de cartão magnético. A partir de 
1995, influenciada pela estabilização inflacionária, gerou-se uma breve 
bolha consumista e, com isso, uma longa sobrevalorização da moeda 
nacional, seguida por uma crise bancária, que resultou na venda de 
grandes bancos privados nacionais, na privatização de bancos estatais, 
em reestruturações de instituições financeiras, além da concentração e 
desnacionalização bancária.

Também na década de 90 se difundiram os computadores pessoais 
(PC) e a internet no mundo comercial, fatos que possibilitaram o início 
do home banking. 

Outro marco na evolução do sistema bancário nacional ocorrido no 
final da década de 90 foi a criação dos correspondentes bancários em o 
território nacional. Surgiram da necessidade de apoiar o governo federal 
a viabilizar a implantação de políticas sociais, como, por exemplo, o 
Bolsa Escola e o Bolsa Família (Fonseca, Meirelles & Diniz, 2010). De 
tal modo, estabelecimentos comerciais como lojas, farmácias, padarias e 
supermercados passaram a oferecer serviços bancários regulamentados 
pelo governo. 

Como forma de ilustrar a evolução do período, um jingle publicitário 
ganhou os clientes do Itaú em 1991 (alxqueiroz, 2010). O filme mostrava 
todas as facilidades da época; utilizar cartão, talão de cheques, sacar 
dinheiro em caixa eletrônico, ser atendido ao telefone ou presencial-
mente, tudo isso era “a cara do Itaú”. Ou seja, passava a ideia que para 
ser uma pessoa “incluída” na sociedade, era necessário ter tudo isso.
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Os anos 2000 trouxeram a popularização do acesso aos bancos a 
partir da criação de contas correntes mais simples, do acesso a créditos 
consignados em folha de pagamento, de crédito aos consumidores e 
microcréditos. Com o lançamento do mobile banking7 no Brasil, aos 
poucos os telefones celulares se tornariam cada vez mais acessíveis e 
poderosos, constituindo um canal de acesso viável até para as pessoas 
de camadas mais humildes da população. As instituições financeiras 
se fortaleceram economicamente e a competitividade entre elas ficava 
ainda mais acirrada.

Outro fato importante para o sistema financeiro foi a criação pelo 
Banco Central, em 2002, do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB). O SPB foi desenvolvido pela Febraban e propiciou maior inte-
gração entre sistemas de compensação e de liquidação, essencial para 
a expansão dos meios eletrônicos de pagamento, das redes de terminais 
de autoatendimento (ATMs), do desenvolvimento do boleto eletrônico 
e da criação, em 2009, do Débito Direto Autorizado (DDA).

Ao longo dos anos 2000, várias empresas estrangeiras passaram 
a ter forte representatividade na tecnologia bancária brasileira, sendo 
que nas últimas duas décadas foram importantes para as profundas 
transformações no setor, cuja disputa por consumidores passou a ser 
cada vez mais pautada pela oferta de comodidades em meios digitais.

Conforme a Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária, de 2018, 
os bancos sempre estiveram na vanguarda da tecnologia, sendo que em 
2017, os gastos com tecnologia cresceram 5%, somando R$ 19,5 bilhões, 
com grande parte dos recursos alocados em softwares. Isoladamente, só 

7. Mobile banking é a oferta de um conjunto de serviços bancários móveis por meio 
dos celulares conectados na internet.
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os investimentos foram 13% maiores, atingindo R$ 6 bilhões, a maior 
cifra desde 2014.

Ao dedicar esforços e recursos para novas tecnologias, os bancos não 
fazem nada além do que é da essência dessa indústria: antecipar-se 
às novas demandas dos consumidores. Foi assim quando os canais 
digitais passaram a evoluir nas últimas duas décadas. Primeiro, houve 
o crescimento do internet banking e, em 2017, o mobile banking se 
consolidou como grande destaque. São 59 milhões de contas ativas 
nesse canal – o mesmo número das contas de internet banking. Só 
no ano passado, foram abertas 1,6 milhão de contas por mobile no 
Brasil, quase três vezes mais do que em 2016 (Febraban & Delloit, 
2017, p. 4).

A Importância das TIC´S no Momento Atual

As TICs e, sobremaneira, a inteligência artificial, têm sido respon-
sáveis por quebrar tradicionais modelos de relacionamentos entre entes 
financeiros, como o existente entre clientes e suas agências bancárias. 
Novos paradigmas são criados com a finalidade de atender a demanda 
de um consumidor que, ao mesmo tempo é ator e expectador das trans-
formações em andamento na sociedade. 

Em termos de investimentos, segundo a pesquisa Febraban e Delloit 
(2017), 80% dos bancos mantêm investimentos pesados em inteligên-
cia artificial, computação cognitiva e analytics. Em complemento, 
75% destinam recursos para blockchain, 55% em NFC (near field 
communication, na sigla em inglês) e 45% em Internet das Coisas (IoT). 
“Cada uma dessas tecnologias está em um nível de adoção diferente e 
permitirá aprimorar a oferta de serviços em alguma frente”, explica a 
publicação (Febraban & Delloit , 2017, p. 4).
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De acordo com a publicação, o progresso do mobile banking deixa 
claro “quanto mais os bancos avançarem para enriquecer a experiência 
do usuário, mais esses consumidores estarão dispostos a experimen-
tar as inovações”. Aqui, entende-se por “enriquecer a experiência do 
usuário” como ofertar produtos e serviços adequados, com agilidade, 
praticidade e qualidade.

Esse avanço traz muitas certezas, como, por exemplo, a aposta dos 
bancos em construir sua presença no dispositivo mais próximo do 
dia a dia dos consumidores, os smartphones. Comodidade é hoje 
uma das palavras-chave do comportamento dos consumidores, que 
desejam fazer do seu cotidiano financeiro uma experiência prática 
e rápida (Febraban & Delloit , 2017, p. 4).

É visível a paulatina substituição das agências de atendimento presen-
cial pelas puramente digitais. Conforme pesquisa da Febraban e Delloit 
(2017), de 2016 para o 2017 o número de agências bancárias digitais 
triplicaram, passando para 373. É bem possível que esse número seja 
ainda maior em consolidado a ser publicado em 2019 pela instituição. 
Neste modelo, o cliente é atendido integralmente por canais considera-
dos, anteriormente, como “alternativos, como: aplicativos próprios dos 
bancos oferecidos via celulares, chats, whatsapp, telefone e redes sociais. 

Especificamente sobre os chatbots (conversa via chat, pelo aplicativo 
do banco, entre cliente e seu gerente virtual, humano ou robô), a inte-
ligência artificial é uma realidade em expansão no sistema financeiro. 
De acordo com o relatório “A Nova Física dos Serviços Financeiros”, 
realizado em parceria pela consultoria Deloitte e o Fórum Econômico 
Mundial, as instituições financeiras devem investir  nessa área em todo 
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o mundo cerca de US$ 10 bilhões em 2020, sendo os chatbots parte 
desse esforço, não se limitando a essas ferramentas.

Há inúmeras mudanças ainda por ocorrerem internamente nas es-
truturas das instituições financeiras, que processam cada vez volumes 
maiores de informações e operacionalizam novos modelos de atuações. 

Os processos internos serão, mais do que nunca, orientados por dados, 
mudando a forma de se definir estratégias. Como consequência, tem-se a 
redução de custos e automatização de processos. Alguns dilemas éticos 
já começam a surgir, como questionamentos acerca da legitimidade 
de se compartilhar detalhes de clientes com outras empresas, para que 
sejam realizadas análises, ou detectar de padrões de comportamento.

A partir dos Relatórios de Tecnologia Bancária 2017 e 2018, da 
Febraban, do relatório do Fórum Econômico Mundial, de 2018, acres-
cido de considerações resultantes desta pesquisa, percebem-se algumas 
tendências para o futuro, como as que se seguem:

a) Centralidade do consumidor, com estratégias voltadas para 
o atendimento às suas necessidades e reforço dos motivos 
que o façam escolher ficar em uma instituição financeira e 
não na outra.

b) Aposta em canais de atendimento com relacionamento 
virtual integralmente. Esse modelo reduz custos e transmi-
te a ideia de oferecer um serviço mais personalizado, ágil, 
eficiente e em tempo integral.

c) Oferta de plataformas completas por meio de parceria 
entre empresas. O objetivo é manter as pessoas conectadas. 
Para tanto, faz-se necessário oferecer uma completa gama de 
produtos e serviços para que o cliente possa comprar em um 
único espaço, facilitando a vida dos clientes e gerando novas 
fontes de receita às empresas. É o que as fintechs já fazem.
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d) Inteligência artificial. Apenas para citar um exemplo de 
sua aplicabilidade, com base no comportamento dos con-
sumidores, tanto no mundo online quanto offline, os robôs 
traçam perfis e criam carteiras de clientes, investidores, fi-
nanciadores ou tomadores de crédito. Informações preciosas 
para as instituições financeiras.

e) Cultura digital nos novos negócios. Os novos negócios 
precisam ser criados considerando essa cultura, para aten-
der ao consumidor com DNA digital. De tal modo, grandes 
bancos já investem na criação de startups independentes e 
na aquisição de fintechs.

f) Novos significados para os canais de atendimento físi-
cos. A partir da adoção massiva dos canais digitais, restará 
aos físicos, ou seja, ao presencial, se remodelarem. Como 
tendência, a expectativa é de que as agências assumam pa-
pel mais consultivo e tenham seus espaços completamente 
remodelados para um contexto multicanal. 

Na publicidade, os grandes bancos têm buscado recentemente cam-
panhas com foco em se aproximar cada vez mais do cliente, com apelo 
ao atendimento das necessidades humanas. Por esse lado, a digitalização 
é demonstrada como um facilitador. A ideia é de que se “perca” menos 
tempo com tarefas bancárias, para se dedicar mais tempo à família, 
amigos e satisfações pessoais. 

Nessa linha, o Banco Itaú lançou o comercial “É você que atualiza 
o Itaú”, de 2017, uma das peças da campanha “Digitaú”, da produtora 
DM9 (Itaú, 2017). A ideia é destacar as facilidades propiciadas pela 
digitalização, que facilita o dia a dia dos consumidores, e demonstra que 
o banco está aberto a aproveitar a experiência do cliente, se atualizar e 
desenvolver soluções inovadoras.
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Figura 3. Filme publicitário “É você que atualiza o Itaú”. Itaú (2017)

O Banco do Brasil, por sua vez, lançou sua comunicação tendo como 
título um dos temas mais discutidos no ano de 2018: “Fato ou Fake” 
para abordar a percepção do público em relação à marca, seus produtos 
e soluções digitais, tendo como base um posicionamento de uma em-
presa brasileira que conecta as pessoas às suas realizações. A primeira 
peça tratou questões intrigantes como “Os celulares vão substituir as 
agências?”, “O dinheiro vai deixar de existir?”, “Um banco é melhor 
só porque nasceu digital?” (Banco do Brasil, 2018a)

A segunda peça tratou do próprio banco e das facilidades de seu 
aplicativo, desmistificando possíveis crenças (fake) de que um banco 
tradicional não poderia ser moderno (Banco do Brasil, 2018b).

Uma outra peça da mesma campanha, divulgada no final de 2018, 
aparenta quase um manifesto de valorização da essência de brasilida-
de, um posicionamento do Banco (Banco do Brasil, 2018c). Há que 
se lembrar de que foi lançado pouco tempo depois das eleições nacio-
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nais. O filme por si só permite diversas leituras e entendimentos. Uma 
interpretação possível, é a de que por mais digital que a população 
tenha se tornado, ainda tem necessidades como a de olhar no olho, se 
abraçar, se reerguer perante derrotas ou situações difíceis, se inovar 
para crescer e que, apesar de tudo, se acreditar que pode fazer um ano 
melhor, conseguirá (fato). O filme mostra personagens tidos como de 
“minorias”, como pobres, travestis, homossexuais, sacoleira, feirante 
e deficientes físicos.

Figura 4. Filme publicitário integrante da campanha “Fato ou fake”. Banco do Brasil 
(2018c)

Nós somos um povo trabalhador. Isso é fato. É fato também que a 
gente quer crescer, se desenvolver. É fato que em vários cantos deste 
país tem alguém não se deixa derrotar. É fato que temos fé na vida. 
Que temos capacidade de inovar, realizar. Temos força, raça e gana. 
Fato, fato, fato! É fato que somos negros, brancos e coloridos... Que 
não temos vergonha cantar. É fato que a gente encara a vida com 
um sorriso. É fato que somos um povo que sabe se abraçar. Quando 
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a gente olha no olho, não é fake. E, quando a gente acredita que 
pode fazer um ano melhor, isso vira fato (Banco do Brasil, 2018c).

E a partir daí, verifica-se que a publicidade tem se desdobrado em 
produzir cada vez mais campanhas que envolvam o cliente bancário 
num universo de modernidade, praticidade e soluções descomplicadas 
para as mais diversas demandas que possam ter em um mundo que 
respira transformações e rupturas de velhos conceitos e significados.

A Atualidade de Mcluhan no Contexto da Tecnologia Bancária

Em “Os meios de Comunicação como extensões do homem”, 
McLuhan analisa a influência da tecnologia no dia a dia dos seres 
humanos. Por sua lógica, compreende-se que gradualmente essa tec-
nologia cria ambientes totalmente novos na medida em que é inserida 
na vida humana. 

‘O meio é a mensagem’ significa, em termos de era eletrônica, que 
já se criou um ambiente totalmente novo. O ‘conteúdo’ desse novo 
ambiente é o velho ambiente mecanizado da era industrial. O novo 
ambiente reprocessa o velho tão rapidamente quanto a TV está 
reprocessando o cinema. (...) À medida que tecnologias proliferam 
e criam séries inteiras de ambientes novos, os homens começam a 
considerar as artes como ‘antiambientes’ ou ‘contra-ambientes’ que 
nos fornecem os meios de perceber o próprio ambiente. (McLuhan, 
2007, pp. 11-12)

O estudioso destacou, ainda, certa “cegueira” causada pelo conteúdo 
de qualquer meio para a natureza desse mesmo meio. Como exemplo, 
cita o fato das indústrias terem se tornado mais consciente acerca da 
diversidade de negócios que estão inseridas somente anos ou décadas 
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depois de já estarem estabelecidas. “A IBM somente começou a nave-
gar com boa visibilidade depois que descobriu que não estava no ramo 
de produção de máquinas e equipamentos para escritórios e sim no de 
processamento de informação”, citou (2007, p. 23).

Neste aspecto pode-se questionar se a indústria bancária não teria 
passado por esta mesma “cegueira” e, agora, estaria descobrindo sua 
natureza mais consultiva e resolutiva do que meramente de prestadora 
de serviços financeiros, como receber pagamentos e intermediar tran-
sações financeiras.

Outra análise feita pelo estudioso é sobre o mito grego de Narciso, 
em que destaca o fato dos homens terem se tornado rapidamente fas-
cinados por qualquer extensão de si mesmo em qualquer material que 
não fosse o deles próprios.

Com o advento da tecnologia elétrica, o homem prolongou, ou pro-
jetou para fora de si mesmo, um modelo vivo do próprio sistema 
nervoso central. Nesta medida, trata-se de um desenvolvimento 
que sugere uma autoamputação desesperada e suicida, como se o 
sistema nervoso central não mais pudesse contar com os órgãos do 
corpo para a função de amortecedores de proteção contra as pedras 
e flechas do mecanismo adverso. (McLuhan, 2007, p. 61).

Especificamente sobre o sistema financeiro, McLuhan lembra que 
o dinheiro teve início nas culturas não letradas como bem de consumo, 
meio de mediação ou troca. Em 1574 criou-se um dinheiro de couro, em 
Leyden. Já nas culturas letradas, diversas situações patrocinaram seu 
uso como bem de consumo e instrumento de trocas. De tal modo, para 
o estudioso, compreender o uso do dinheiro ao longo das civilizações 
nos ajuda a compreender a própria humanidade.
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Posto que todos os meios são extensões de nós mesmos, ou traduções 
de alguma parte de nós em termos de materiais diversos, o estudo de 
um meio qualquer nos ajuda a compreender os demais. O dinheiro 
não faz exceção. O uso primitivo ou não letrado, do dinheiro, é 
bastante esclarecedor a esse respeito, pois nele se manifesta uma 
fácil aceitação dos produtos naturais como meios de comunicação. 
(McLuhan, 2007, p. 162).

Em relação ao futuro do trabalho, McLuhan postula que este consiste 
em ganhar a vida na era da automação. “A automação é informação e 
não apenas acaba com as qualificações no mundo do trabalho, como 
acaba com as ‘matérias’ no mundo do ensino” (2017, p. 388). Segundo 
ele, a era da informação exige a utilização ao mesmo tempo de todas as 
nossas capacidades, a ponto de descobrirmos que os momentos de maior 
lazer são os que nos envolvem mais intensamente. “A nova espécie de 
inter-relação que se observa na indústria e no mundo do entretenimento é 
o resultado da velocidade elétrica instantânea” e essa, produz a extensão 
do processamento instantâneo do conhecimento. 

Assim, são inúmeras as contribuições de McLuhan acerca da in-
terferência tecnológica nos relacionamentos. Aqui, citaram-se apenas 
alguns trechos, que podem ser devidamente e individualmente explo-
rados conforme interesse.

Considerações Finais

Desde a entrada do primeiro computador em um banco até o que se 
tem hoje, em que o próprio banco está dentro de um smartphone, passa-
ram-se seis décadas. A comparação entre os serviços de antes os atuais 
é injusta. Os costumes são outros. Os homens também. Aqui, não nos 
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referimos apenas aos “CPF”, mas a toda a avalanche de transformações 
pelas quais a humanidade passou principalmente nos últimos dez anos.

A digitalização trouxe novos olhares para todos os setores da so-
ciedade. Não há área não atingida. Reflexos positivos e negativos se 
intercalam, mas são igualmente inevitáveis. A ponto de, agora, falar-se 
de uma era pós-digital.

Não existe mais fronteira entre mundo digital e mundo real, entre 
online e offline, a partir de agora é tudo uma coisa só. A tecnologia 
digital foi absorvida e faz parte de todos os aspectos da vida, o tempo 
todo. Por isso, é hora de tratarmos os impactos que essa ubiquidade 
provoca no presente e no futuro. Estamos saindo, portanto, da era 
digital e entrando de maneira acelerada na era pós-digital. (Longo, 
2018, posição 146-153, Edição do Kindle).

Passada a fase da surpresa e possíveis medos causados pelos últimos 
saltos tecnológicos, vive-se, agora, um momento de absorção e paixão 
pelas novas possibilidades trazidas pelas inovações, excepcionalmente 
as que ficam disponíveis ao alcance das mãos, nos celulares.

Sabe-se que o meio digital atualmente mais adotado e difundido, 
em todas as classes sociais, é o telefone celular. Confrontando-se 
este dado de inclusão digital com o número de indivíduos econo-
micamente ativos incluídos no sistema bancário, verifica-se uma 
expressiva oportunidade de expansão dos serviços bancários via 
tecnologia de mobilidade digital, a qual propiciaria também uma 
maior inclusão socioeconômica de milhões de pessoas em todo o 
mundo. (Cernev, Diniz & Jayo, 2009, p. 8)

Voltando os olhares para o universo financeiro, percebe-se que a 
adesão das instituições às TICs, especialmente à inteligência artificial, 
altera fundamentalmente o tradicional relacionamento entre os atores 
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envolvidos no processo. A atração e manutenção de clientes vai depen-
der das habilidades específicas para se lidar com os novos paradigmas 
de negócios.

A inovação constante é uma exigência do mercado para que essas 
instituições permaneçam sustentáveis sendo competitivas e ofereçam 
segurança em todas as transações. “A inteligência artificial possibilita 
que as empresas se estabeleçam por meio de dados e criem soluções 
colaborativas com o uso de ferramentas disruptivas, impulsionando a 
eficiência operacional, com informações mais precisas e prazos redu-
zidos”. (Delloit, 2019)

O caminho da tomada do mercado pela tecnologia é sem volta. 
Muito ainda há de ser implementado até que chegue a um momento de 
tranquilidade ou estagnação, se é que isso será possível. Muitos fenô-
menos ainda estão para serem observados, especialmente em relação 
à natureza do trabalho, das relações e dos serviços prestados no setor. 
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O turismo é uma das atividades que mais se beneficiou com o advento 
das novas tecnologias de informação e comunicação, como a inclusão 
de câmeras digitais aos celulares e smartphones, pois devido à constante 
conexão móvel com a internet, as imagens podem ser compartilhadas 
instantaneamente com qualquer outra pessoa (Pires, 2012) permitindo 
o alcance de vários sujeitos.

Vivemos em uma sociedade que, crescentemente, se organiza em rede 
e na qual o conhecimento e a informação desempenham um papel 
estratégico, sendo chave para a produção constante de inovação, 
condição básica para o sucesso das organizações. Essas mudanças 
estão agilizando os processos de produção e consumo, enquanto 
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ocorre uma convergência de base tecnológica que vem permitindo 
trabalhar com a informação, em alta velocidade, sobre uma base 
única e digital. (Herschmann & Pereira, 2002, p. 4)

Uma das principais plataformas utilizadas é o Instagram a rede social 
de captura e compartilhamento de imagens mais conhecida do mundo 
e a segunda rede social mais acessada no Brasil, atingindo 1 bilhão de 
usuários ativos sendo cerca de 20 milhões perfis comerciais (Instagram, 
2018) tornando-se uma poderosa ferramenta no Marketing Digital. 
Diversas empresas especializadas em publicidade online, tais como 
Interactive Advertising Bureau (IAB), eMarketer e IPG Mediabrands 
Magna (2018) apontam que os investimentos em propaganda, nas mí-
dias sociais, só tendem a crescer ultrapassando até mesmo as verbas 
aplicadas às propagandas televisas.

Através dos lançamentos de novas funcionalidades, como o IGTV, 
destaque das histórias, Instagram for Business entre outros, o Instagram 
tem sido alvo de várias organizações que tem a intenção de obter mais 
visibilidade para seu negócio. Dentre eles estão as páginas de turismo 
de cidades, que através de fotografias, vídeos e as demais ferramentas 
que o Instagram pode oferecer, estão em busca de construir o imaginário 
turístico para atrair cada vez mais visitantes.

É notório o impacto desta mídia social nos processos de escolha do 
lugar desejado para viajar e diante dessa informação, o presente artigo 
buscou analisar as páginas oficiais de turismo das cidades de São Luís 
(MA) e de Paraty (RJ). 

São Luís, capital do Maranhão – também conhecida por Ilha do 
Amor ou Jamaica Brasileira, possui o maior acervo de azulejos portu-



1691

gueses da América Latina. Esse e tantos outros atributos, garantiram o 
título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Paraty, assim como São 
Luís, possui seu Centro Histórico tombado e é uma das candidatas a 
ser a primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Cultural 
e Natural pela UNESCO (UOL, 2018).

A outra parte da pesquisa foi pautada na Teoria Dialógica de Taylor 
& Kent  (1998, 2002) que apesar de originalmente terem sido feitos 
para a análise de sites institucionais, os princípios criados pela dupla 
“rapidamente viriam a ser aplicados ao estudo de blogs (Seltzer & 
Mitrook, 2007), páginas de Facebook (Bortree & Seltzer, 2009), Twitter 
(Rybalko & Seltzer, 2010), e wikis (Hickerson & Tompson, 2009)” 
(Gonçalves & Elias, 2014)

Neste artigo, a teoria foi adaptada ao Instagram para estabelecer 
um comparativo entre as páginas de turismo das cidades afim de 
identificar qual perfil se enquadra melhor no ideal de acordo com 
cada função.

1 Metodologia

Com o objetivo de avaliar qual imagem organizacional, as cidades 
pesquisadas estão passando e a notoriedade do impacto das redes so-
ciais nos processos de escolha do lugar desejado para viajar, o presente 
artigo buscou analisar as páginas oficiais de turismo das cidades de 
São Luís (MA) e de Paraty (RJ), @turismo.saoluis e @paratyoficial, 
respectivamente. O Instagram foi a mídia social escolhida por ser uma 
tecnologia que abrange um maior número de dispositivos e que permite 
o acesso aos recursos de forma facilitada (Carrera, 2012), além de ser 
responsável pela figurativização do que é considerado sofisticado e/
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ou atrai mais, como: “bebidas importadas, alta gastronomia, paisagens 
nostálgicas e paradisíacas” (Ferrari & Gandara, 2015, p. 119).

No que concerne à metodologia, foi utilizado um dos complementos 
da pesquisa netnográfica, que é a análise de rede social. Esta pesquisa 
consistiu em compreender como se dá a experiência social online no 
Instagram das cidades turísticas, citadas anteriormente, avaliando a 
estrutura (textual, gráfica, fotográfica ou audiovisual) e o fluxo de 
informações, com o intuito de “descobrir que efeitos essas relações e 
redes têm nas pessoas e nas organizações” (Garton, 1999, p. 75 citado 
em Kozinets, 2014, p. 53).

Para isso também foi estudada a Teoria Dialógica através de autores 
como Taylor (1998) e Kent (2002), os quais apontaram as principais 
atividades comunicacionais que podem contribuir para uma boa imagem 
no ciberespaço, citados no livro “Relações Públicas e Turismo: mídias 
digitais para formação da imagem do destino” de Luísa Augusto, um 
dos principais suportes teóricos deste artigo.

A netnografia é uma abordagem de pesquisa que segue protocolos e 
procedimentos distintos, mas em suma o presente texto teve os seguintes 
passos para sua elaboração: planejamento do estudo que culminou na 
escolha do Instagram como rede social e as cidades de São Luís (MA) 
e Paraty (RJ) adotadas para estudar; análise das páginas das duas cida-
des; coleta e reconhecimento das percepções que elas imprimem e, por 
fim, a identificação das implicações teóricas da Comunicação Digital e 
Organizacional que respaldam o resultado da pesquisa.



1693

2 Sobre as Cidades

Ambas as cidades contam com centros históricos. Seus imponentes 
casarões revelam traços e mistérios do passado de cada uma. 

PARATY é um município localizado ao sul do estado do Rio de 
Janeiro e foi, durante o período colonial, sede do mais importante porto 
exportador de ouro do Brasil. A cidade é um dos pontos turísticos mais 
procurados do Brasil devido à arquitetura típica do Brasil Colônia, aos 
seus parques e suas reservas ecológicas muito bem preservadas. Sua 
enorme quantidade de ilhas e praias também é um forte atrativo: são mais 
de 60 ilhas e 90 praias, sem citar pontos como o Chafariz do Pedreira e 
o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que são pontos turísticos muito 
famosos e visitados. Paraty não só atrai pelos olhos como também pelo 
paladar, tem uma gastronomia típica e rica que conta com tradicionais 
receitas caiçara e indígena, iguarias portuguesas e africanas e pratos 
internacionais, outra atração gastronômica imperdível em Paraty é a 
fabricação artesanal da cachaça, tradição que remonta ao século XVIII.

Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, a cidade de Paraty 
é a mais hospitaleira do País. A cidade recebeu 100% de nota máxima 
dos turistas estrangeiros que estiveram na cidade no ano de 2016, é 
a quarta vez que a cidade que é tombada como patrimônio histórico 
nacional recebe a nota máxima. No verão, a taxa de ocupação das pou-
sadas e hotéis é de 90%, no natal e réveillon a taxa de ocupação pode 
chegar a 100%. 

A cidade também tem destaque nacional e internacional pela FLIP 
– Festa Literária Internacional de Paraty – que acontece todo ano desde 
2003, em julho. A festa conta com escritores nacionais e estrangeiros que 
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participam de palestras e debates nos prédios históricos ou em tendas 
armadas nas ruas da cidade; a cada ano, a festa é dedicada à memória 
de um grande escritor já morto. Tudo isso nos ajuda a entender porque 
Paraty é a cidade do interior do Rio de Janeiro mais visitada pelos 
turistas estrangeiros.

SÃO LUIS é a capital do estado do Maranhão. Frequentemente, 
chamada pelos moradores de Jamaica Brasileira ou Ilha do Amor, é 
a única cidade brasileira fundada por franceses e colonizada por por-
tugueses, a qual tem seu centro histórico declarado como Patrimônio 
Mundial da Humanidade, pela UNESCO.

A cidade exibe um Centro Histórico cheio de ruas estreitas, vielas, 
becos, praças e casarões construídos entre o século 18 e o século 19, 
além de possuir a maior coleção de azulejos portugueses da América 
Latina. Ostenta também uma das mais ricas culinárias do Brasil, cuja 
base dessa típica culinária são os frutos do mar; contudo, São Luís 
tem muito mais a oferecer para os diversos tipos de paladares, como o 
arroz de cuxá, o beiju, a juçara e o Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus é 
um símbolo da cultura maranhense, pois é produzido lá e tem toda uma 
relação com o estado, porém hoje a bebida já está difundida pelo país. 

O turismo nesta região é crescente e só tende a melhorar, o site 
“Viajala” colocou a cidade de São luís como líder de tendências turísticas 
para 2019. Os pontos turísticos mais procurados ainda são as exuberantes 
praias de São Luís; entretanto, a cidade tem outros pontos que atraem 
muitos turistas, a exemplo das manifestações culturais (Bumba-Meu-Boi 
e o reggae), os parques aquáticos, os teatros, as igrejas, as catedrais, os 
museus, as praças e outros tantos pontos que fazem jus ao apelido de 
“Ilha Bela” e fazem entender porque muitos compositores se inspiraram 
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na ilha e escreveram canções para homenageá-la. Esses registros jus-
tificam a expectativa de que o Maranhão será o estado mais procurado 
pelos turistas do Brasil para o ano de 2019, segundo O IMPARCIAL. 

3 O Instragram 

Lançado em 6 de outubro de 2010 pelos engenheiros Kevin Systrom 
e o brasileiro Mike Krieger, o aplicativo logo ganhou popularidade, em 
abril de 2012 já contava com 100 milhões de usuários ativos.

 Inicialmente, o Instagram tinha como principal atividade o com-
partilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, hoje o aplicativo 
oferece ferramentas de negócio para as páginas de empresas, perfis de 
artistas e figuras públicas em geral. Essas ferramentas são acionadas a 
partir do uso do perfil comercial.

Em 2016, foi lançado o Instagram for business, que conta com 
um conjunto de três novas possibilidades: perfis empresariais, posts 
patrocinados e métrica. Com a intenção de analisar e compreender as 
necessidades das empresas, centena delas foram entrevistadas e depois 
desse processo foram diagnosticados três pontos: as empresas deseja-
vam se sobressair no Instagram, queriam mais informações sobre seu 
desempenho após a publicação de posts, e por fim, queriam atingir 
mais pessoas. 

Com essa funcionalidade da rede social as empresas podem criar 
campanhas, impulsionar publicações e analisar métricas essenciais para 
ver o retorno e alcance da empresa na rede social, também conseguem 
saber quem são os seguidores (gênero, idade, localização e horário e 
dias que mais acessaram).

Algumas funcionalidades e métricas do Instagram for business são:
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• Impressões: número total de vezes que todas as suas publi-
cações foram vistas;

• Visualizações do perfil: número de vezes que seu perfil foi 
visualizado;

• Cliques no site: número de vezes que algum usuário clicou 
no link do site que você cadastrou no perfil;

• Cliques em ligar: número de vezes que algum usuário clicou 
no botão ligar que você cadastrou no perfil;

• Cliques em e-mail: número de vezes que algum usuário 
clicou para enviar um email que você cadastrou no perfil;

• Publicações: acesso aos posts com maior engajamento e 
ainda poder organizá-los por filtros, clicando em cada um 
para verificar mais detalhes;

• Gênero e idade: a distribuição de gênero e idade dos seus 
seguidores;

• Localização: onde os seus seguidores estão;

• Seguidores – Horas: tempo médio que seus seguidores ficam 
no Instagram em um dia típico;

• Seguidores – Dias: os dias da semana em que seus seguidores 
estão mais ativos;

Outra função muito interessante e que pode ser utilizada por empre-
sas no Instagram é o Stories. São uma ótima oportunidade de alcance e 
visibilidade, onde a empresa pode mostrar o seu dia a dia e até realizar 
enquetes com o seu público, aumentando, assim, a interatividade. Ins-
tagram Stories também possibilita ao usuário adicionar links de redire-
cionamento para algum site, mas isso é possível apenas para usuários 
que possuem mais de 10 mil seguidores na rede social.
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4 Imagem e a Teoria Dialógica

A relação das atividades turísticas com os novos meios de comu-
nicação faz compreender o poder que a imagem tem com a formação 
do imaginário dos lugares. Gravari-Barbaras e Graburn (2012, p. 2) 
exaltam a importância de se construir um imaginário turístico, pois sem 
ele não existe qualquer projeto de viagem. Daí a relevância das práticas 
comunicacionais serem eficientes para oferecer informações úteis e que 
sejam capazes de encantar o público.

 Segundo o Ministério do Turismo (2013) a Internet tem sido a 
principal fonte de informações a respeito do destino turístico, por expor 
a avaliação dos usuários permitindo assim um processo de antecipação 
de experiência. Nesse contexto, a imagem torna-se extremamente im-
portante no processo de seleção do destino (Urry & Larsen, 2011, p. 4 
como citado em Augusto, 2016 p. 184.)

Com base nessa afirmação, o Instagram se mostra como uma fer-
ramenta eficiente para a publicidade do destino turístico através das 
estratégias desenvolvidas para criação de uma boa percepção para os 
turistas, colocando em pauta a linguagem, estrutura e organização do 
perfil.

(…) os destinos que mais recebem espaços materializados nas mí-
dias turísticas são aqueles que foram mais eficientes em suas estra-
tégias comunicacionais e de marketing e souberam engendrar suas 
imagens nos imaginários turísticos. Assim sendo, a visualidade da 
imagem fotográfica tornou-se um elemento essencial para as ações 
comunicacionais do turismo e do marketing de destino e é um dos 
elementos constituintes do imaginário turístico que atua de maneira 
muito mais intricada do que apenas na promoção da cidade e/ ou do 
país (Ferrari, 2013, p. 82).
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Sendo o Instagram uma plataforma de compartilhamento de fotogra-
fias, Recuero (como citado em Oliveira, 2013, p. 28), discorre que este 
pode ser classificado como uma rede social emergente, pois a mesma 
“se constrói através da interação entres usuários, em comentários e 
discussões que se criam em torno das imagens”.

A partir desse interagir entre emissor e receptor é possível observar 
alguns conceitos da Comunicação Empresarial, tais como o de Imagem. 
Wood e Somerville (2012) consideram que a imagem é uma percepção 
resultante de uma interpretação presente na cabeça dos públicos, uma 
percepção imediata. Imagem é um conjunto de significações pelo qual o 
objeto é conhecido sendo importante tanto para a fonte (emissor) como 
para o sujeito que recebe (receptor). 

Esse é um dos papéis fundamentais das Relações Públicas: a com-
preensão da comunicação dialógica na relação entre os públicos e as 
organizações (independentemente do seu setor). Kent e Taylor (1998, 
2002) desenvolveram a teoria dialógica apontando um conjunto de cin-
co funções que podem ser incorporados nas práticas comunicacionais 
existentes na Internet, caracterizada por eles como “uma ferramenta de 
comunicação onipresente” (Taylor & Kent, 2010, p. 208 como citado 
em Augusto 2016), estas são:

a) Loop dialógico: essa função é considerada a mais impor-
tante conforme os autores, pois permite o feedback entre o 
emissor e o receptor dando aos internautas um espaço para 
“expressarem as suas opiniões sobre determinados assuntos” 
(Taylor et al., 2001, p. 271). 

b) Utilidade da informação: conter informações que tenham 
valor para o público e de que forma ela é disponibilizada. 
Esse conceito de valor é a forma que o usuário percebe 
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a qualidade das publicações e/ou dos serviços prestados 
(Woodruff, 1997). 

c) Gerar retorno de visitas: diz respeito aos recursos que 
motivem os usuários a retornarem regularmente à página, 
como atualização constante, sessão de perguntas e respostas 
on-line e publicações de eventos.

d) Facilidade na interface: refere-se ao fácil acesso aos perfis, 
além de organização do conteúdo que incluem adesão de 
elementos imagéticos e textuais tornando a página “inte-
ressante, informativa e com informação de valor para os 
públicos” (Kent & Taylor, 1998, p. 330).

e) Conservação de visitantes: relacionada às outras funções, os 
autores associam esse conceito a ter informações importantes 
à primeira vista do usuário evitando a utilização excessiva 
de links atraindo-os às informações desnecessárias. 

Segundo Kent e Taylor, a utilização dos princípios da Comunicação 
Dialógica pode ser decisiva para a formação de uma boa imagem, pois 
concede às organizações uma interação e a criação de um relaciona-
mento mais próximo com os públicos. Essa relação é importante para 
as cidades que desejam construir a Imagem da Viagem Perfeita (Ferrari, 
2010, 2013) no âmbito do Turismo.

De acordo com o teórico de Semiótica Landowski (1997) “o espa-
ço-tempo turístico é sempre marcado por um Outro externo, ou seja, 
sinalizado pelas estratégias promocionais do setor publicadas e sancio-
nadas midiaticamente. Essas atuações conjuntas pautam, mapeiam, as 
figuratividades dos pontos turísticos e sugerem aos turistas quais são 
as experiências que devem ser fruídas” (Landowski como citado em 
Ferrari & Gandara, 2015).
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5 Estudo de Caso dos Perfis 

A par de todas as informações discorridas até aqui, cabe agora 
analisar as páginas turísticas destas cidades, de acordo com a Teoria 
Dialógica com o intuito de observar se os perfis correspondem, com 
eficiência, às práticas comunicacionais citadas por Kent e Taylor para 
o desenvolvimento de uma boa Imagem através do Instagram. Antes 
de dar continuidade, é importante pontuar que a Teoria Dialógica foi 
adaptada para o contexto do Instagram e que as páginas foram analisadas 
no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019.

5.1 Loop Dialógico

Primeira questão a ser notada é se as contas dos perfis são comerciais 
pois, como já falado nos tópicos acima, essa ferramenta do Instagram 
permite um feedback aos produtores do conteúdo, ao mostrar indicadores 
e estatísticas sobre quem são os seguidores e o alcance das publicações. 
(ANEXO 1)

No processo de análise das páginas é perceptível que a de São Luís 
é uma conta comercial categorizada como site de locais e viagem. Já 
a de Paraty, não possui nenhuma referência de que seja uma conta 
comercial. (ANEXO 2)

5.2 Utilidade da Informação

Conter informações necessárias sobre a organização é importante 
para gerar interesse no seguidor. No Instagram uma das primeiras for-
mas de causar impacto no usuário é através da biografia. O conteúdo 
que for disponível lá deve fazer referência ao serviço que a organização 
presta. Diversos sites na Internet dão dicas de como construir uma boa 
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biografia, o portal do Sebrae por exemplo, recomenda que se “faça 
uma biografia simples e direta sobre o que a sua empresa faz” e ainda 
dá a dica de colocar as informações em tópicos como também utilizar 
emoticons (2019).

No caso de páginas turísticas, seria agradável expor qualidades da 
cidade para que se torne atraente no imaginário dos turistas. A página de 
São Luís possui na biografia a seguinte descrição: “São Luís, ilha cheia 
de lendas, tradições, gastronomia rica e diversidade cultural. Conheça a 
nossa cidade! ”. Apenas nesta frase clara e objetiva é possível identifi-
car quais são os principais segmentos turísticos da capital maranhense. 
Além da descrição, a biografia do perfil de São Luís conta com uma 
hashtag #SaoLuisDoMaranhao, um endereço virtual que encaminha 
diretamente para o site oficial de turismo da cidade e a localização de 
São Luís.(ANEXO 1) Por outro lado, a página de Paraty não contém 
descrição apenas o link que leva à sua conta do Facebook.(ANEXO 2)

5.3 Gerar Retorno de Visitas

O Instagram Stories ofereceu aos seus usuários, em especial às 
contas profissionais, a possibilidade de alcançar mais pessoas. Segundo 
dados disponibilizados pelo próprio Instagram essa função faz com que 
as pessoas passem mais tempo na plataforma e voltem a visitar o perfil 
mais vezes (2017). Essa ferramenta aliada à uma boa frequência de pu-
blicações de boa qualidade torna-se garantia de retorno dos seguidores 
à página. Durante o período de monitoramento dos perfis analisados 
constatou-se que o perfil da cidade de São Luís publicou mais stories 
que a o de Paraty. E além disso, na página de São Luís é utilizada o 
Destaque das Histórias (Stories Highlihts), que consiste em deixar fi-
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xado a história no layout do perfil por tempo indeterminado, no qual é 
apresentado as principais atrações organizado por capas de acordo com 
o segmento turístico (Sol e Praia, Cultura e Patrimônio). (ANEXO 1) Na 
de Paraty, há apenas um destaque denominado de Nature. (ANEXO 2)

5.4 Facilidade na Interface

Neste quesito podem adentrar a facilidade para achar o perfil através 
do nome da página e a organização da linha do tempo (feed). O Postgrain 
(2017), site de serviço online para gerenciamento de contas no Instagram, 
disponibiliza dicas para ter um perfil organizado e visualmente bonito. 
Dentre as orientações publicadas no site está a disposição de fotos, que 
pode seguir um padrão de imagens horizontais ou verticais ou utilizar o 
mesmo fundo de cor para fotografias, entre outras possibilidades. Outra 
forma de atrair o olhar do visitante é variando os tipos de publicações 
não preenchendo o perfil com as mesmas informações. 

No caso avaliado, os nomes das duas páginas são de fácil localização 
sendo @turismo.saoluis para São Luís e @paratyoficial para Paraty. 
O perfil de São Luís é organizado por linha, ou seja, são publicadas 3 
fotos sequenciais com o mesmo tema. (ANEXO 3) A de Paraty possuem 
fotos de alta qualidade, porém não segue nenhum tipo de organização a 
não a ser a de que a maioria das imagens possuem a mesma tonalidade 
explorando bem o segmento turístico de sol e praia. (ANEXO 4)

5.5 Conservação de Visitantes.

Um dos principais meios de atingir essa função é criar engajamento 
e este pode ser possível por intermédio do acompanhar do UGC, sigla 
para Users Generated Content que significa Conteúdo Gerado pelos 
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Usuários. Segundo o site Diamond by BOLD, agência de marketing 
digital, afirma que a causa pela qual o UGC é tão eficaz se dá pelo o 
que se chama de social proof que de maneira geral consiste no compar-
tilhamento de boas indicações da marca por parte dos usuários. 

O site ainda apresenta algumas dicas para integrar o UGC à estratégia 
comunicacional de marketing. Dentre as quais, avaliar os comentários 
dos internautas, adotar uma hashtag bem elaborada e de fácil localiza-
ção, usar o apoio de uma celebridade ou líder de opinião e publicando 
o testemunho de pessoas “comuns”.

Nos dois perfis é possível observar que nas publicações os comen-
tários positivos se sobressaem aos negativos tanto de pessoas que já 
visitaram como de moradores das cidades. Quando se trata do uso de 
hashtags, a página de São Luís pede aos seus seguidores e também uti-
liza a hashtag #turismosaoluis e frequentemente #SaoLuisDoMaranhao 
#maranhao e outras que vão de acordo com o segmento turístico ou 
evento divulgado como vistas no anexo 5. A página de Paraty usa muitas 
hashtags, a maioria em inglês, e talvez este seja um dos motivos de seu 
número superior de seguidores em relação ao perfil de São Luís. As 
mais utilizadas são #paratyoficial, #paraty, #paratyrj, #brazil, #beach, 
#turismobrasil, #tourist #sea. (ANEXO 6)

Ambas as páginas não possuem registro de algum famoso em suas 
cidades mas compartilham fotos dos internautas. A de São Luís, por 
exemplo, incentiva os seus seguidores a publicarem fotos em seus perfis 
com as hashtags oficiais para que as imagens sejam republicadas na 
página de turismo. (ANEXO 7)

É importante destacar dois pontos: primeiro, que as funções da Teoria 
Dialógica estão interligadas sendo importante que haja integração de 
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todas elas para uma construção de uma imagem eficaz no Instagram; em 
segundo lugar, é bom especificar que o ambiente de estudo das mídias 
sociais é recente e passível de reformulações.

Considerações Finais

Diante do que já foi exposto, um dos objetivos deste artigo é avaliar 
as estratégias comunicacionais que as páginas do Instagram das cidades 
de São Luís (MA) e Paraty (RJ) desenvolvem e se elas correspondem 
ao que a literatura da Comunicação Digital - em especial, a Teoria 
Dialógica de Kent e Taylor, recomendam.

O que foi observado, considerando as funções das teorias aplicadas, 
aos perfis no Instagram das cidades, é a de que São Luís se apresenta 
de forma mais completa pois explora bem todos os segmentos turísticos 
que pode oferecer para ser escolhida como a Viagem Ideal (Ferrari). As 
imagens publicadas expõem mais elementos referentes à cultura local 
- como os ritmos, comidas típicas e expressões populares mostrando 
melhor os pontos turísticos que a cidade pode oferecer, ao demonstrar 
uma grande diversidade de locais e programações que se propõem a 
satisfazer todos os gostos.

Apesar de ter mais tempo presente nas redes sociais, o perfil de 
Paraty não conta com todas as informações em relação ao potencial 
que a cidade tem a ofertar. A repetição de fotografias de sol e praia 
e a desorganização do feed podem ser consideradas como condições 
negativas, pois ao imaginário do turista as opções de entretenimento 
na cidade tendem a parecer escassas.

Por fim, é importante destacar que ambas as cidades representam 
uma grande força turística dentro do cenário brasileiro, visto que são um 
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dos principais destinos a serem procurados no ano de 2019. Portanto, 
faz-se necessária constante gerenciamento das mídias sociais - como o 
Instagram, devido à sua relevância no processo de escolha da próxima 
viagem dos viajantes.
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Da Mídia à Transmídia: uma Tipologia aos 
Projetos Narrativos a partir de Seus Arranjos 
Midiáticos

André Luiz Sens1

Mesmo com a diversidade conceitual e a escassez consensual em 
relação ao termo “mídia” (Bastos, 2012), sobretudo no campo da comu-
nicação, alguns prefixos foram sendo incorporados de modo a atender 
semanticamente a emergência de novos e diferentes arranjos tecnológi-
cos, industriais, informacionais e experienciais. Multimídia, hipermídia, 
crossmídia e transmídia são as principais palavras que surgiram desde 
então, tanto no contexto mercadológico como acadêmico, para evidenciar 
a especificidade de alguns cenários. Entretanto, essas definições, assim 
como a própria ideia de mídia, não parece apresentar uma consonância 
entre autores. Desse modo, faz-se interessante analisar e refletir sobre 
a acepção dessas diferentes nomenclaturas de modo a estabelecer uma 
categorização prática, que possa contribuir no entendimento das pos-
sibilidades criativas e expressivas, especialmente no campo do design 
narrativo. Esse trabalho consiste, portanto, em uma investigação explo-
ratória sobre essas expressões, avançando, para uma sistematização que 

1. Doutor em Design. 
 Universidade Federal de Santa Catarina. 
 E-mail: andrelsens@gmail.com



1717

resulte em uma proposição de uma tipologia aos projetos narrativos a 
partir de seus arranjos midiáticos.

Mídia

O vocábulo “mídia”, oriundo do inglês media, apresenta sua origem 
no latim como o plural de medium (meio) (Bastos, 2012). Na prática, 
entretanto, costuma ser utilizado para se referir a um único meio es-
pecífico de armazenamento e/ou transmissão de informação ou dados 
(Houaiss, Villar, & Franco, 2009). Essa confusão, no entanto, é maior, 
ao analisarmos os diferentes sentidos no qual esse “meio” se insere, em 
função das distintas abordagens encontradas. Um pedaço de papel, um 
cabo coaxial ou um pen drive podem ser considerados mídias de acordo 
com uma perspectiva estritamente tecnológica e informacional. Pode 
tratar também de complexos sistemas comunicacionais que estabele-
cem alguma função social, cultural ou de entretenimento, tais como a 
televisão, o rádio e a internet (Guazina, 2007). É possível ainda estar 
associado a uma modalidade artística (pintura, escultura, teatro), a um 
determinado material de expressão (lata, pena, tinta) ou aos próprios 
sentidos (olfato, visão, audição, tato e paladar) (Ryan, 2003).

No campo da comunicação, o conceito de mídia foi inicialmente 
estabelecido para designar os meios de comunicação de massa, a cultura 
de massa ou a sociedade de massa. Muitas delas com críticas, princi-
palmente negativas, em relação aos efeitos da imprensa, da publicida-
de, do cinema ou do rádio sobre os indivíduos. Entretanto, a partir da 
disseminação da televisão e da consolidação da indústria cultural, os 
estudos passaram a analisar também os efeitos semióticos e cognitivos 
das tecnologias de comunicação como produtores de informação e co-
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nhecimento (Guazina, 2007). Dentre eles, destaca-se McLuhan (1964), 
ao defender a mídia como extensões tecnológicas do corpo humano 
e seus sentidos, de modo a ampliar suas capacidades comunicativas. 
Apesar dos seus conceitos e aforismos serem bastante problematiza-
dos (Braga, 2012), tais como “o meio é mensagem” ou o “usuário é o 
conteúdo”, seus trabalhos introduziram visões que ainda permeiam as 
teorias mais atualizadas sobre o tema.

Com a globalização e o desenvolvimento da informática e da inter-
net, alguns paradigmas foram revisitados, principalmente em razão da 
convergência estabelecida entre os diversos setores e atores envolvidos. 
Aparecem, por exemplo, teorias a respeito das “novas mídias” que enfa-
tizam a emergência de meios de comunicação que misturam linguagens, 
tecnologias e, principalmente, conteúdos criados ou modificados muitas 
vezes por aqueles que assumiam apenas o papel passivo de espectadores 
ou leitores (Jenkins, 2006). Filmes capturados em aplicativos e disponi-
bilizados em canais de vídeo na internet ou manipulações de imagens de 
um programa de televisão compartilhadas em redes sociais virtuais são 
alguns exemplos que sinalizam essas novas dinâmicas. A partir desse 
cenário, as investigações passaram, portanto, a considerar as mídias com 
abordagens mais amplas e também mercadológicas. São tratadas não 
só como meios, mas também como conjuntos de linguagens, formatos 
e estratégias dentro de uma indústria de comunicação (Guazina, 2007).

Nesse sentido, expressões como “hipermídia”, “multimídia”, 
“crossmídia” e “transmídia” aparecem justamente para identificar al-
gumas estruturas e processos oriundos desse contexto técnico, cultural 
e econômico mais sofisticado.  Todas oriundas de um mesmo radical, 
o que nos faz supor que possa ser extraída alguma correlação substan-
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cial entre elas, embora já saibamos a inconsistência que o termo que o 
define carrega, mesmo considerando como escopo apenas o domínio 
da comunicação.  Contudo, para uma comparação mais efetiva entre as 
especificidades designadas a cada prefixo, faz-se relevante um nivela-
mento conceitual sobre o conceito de mídia. 

 Um dos autores que fornecem um caminho para esse refinamento 
terminológico é Pratten (2015), que estabelece uma definição de mí-
dia basicamente a partir da diferenciação com outras nomenclaturas 
usualmente tomadas como sinônimos ou correlatos: canal, plataforma, 
formato e dispositivo. Para ele, canal caracteriza-se como o método de 
comunicação, entendido, neste caso, como o vídeo, o áudio, a imagem, 
o evento ao vivo, o texto, entre outros; Mídia está associada à maneira 
técnica como o canal é apresentado. Um arquivo “.doc” de um texto ou o 
pôster de uma imagem podem ser tomados como exemplos; Plataforma 
denomina o suporte do canal e da mídia, que podem ser um site, um 
cinema ou um canal de vídeos online; Formato é definido como o arranjo 
comum de plataformas e canais, ou características de uma experiência 
e suas mecânicas de participação; E dispositivo é entendido como algo 
que permite o público acessar as plataformas, como o computador, o 
tablet e o celular.

Entretanto, sua categorização pouco aprofundada abre margem para 
algumas confusões que podem se tornar um complicador na análise de 
alguns fenômenos midiáticos. A televisão, por exemplo, pode ser inter-
pretada como um canal audiovisual, mas também com um sistema que 
abarca múltiplos canais (áudio, vídeo e texto, por exemplo). Se confunde 
também com o próprio conceito tradicional de canal televisivo, que está 
relacionado com os espaços no espectro de radiofrequência destinados 
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a cada uma das emissoras de conteúdo. É possível tratá-la ainda como 
uma única mídia, ao relacioná-la apenas ao aparelho televisor como 
forma de transmissão. Ao mesmo tempo, pode ser considerada como 
um artefato composto de múltiplas mídias, levando em conta os diversos 
tipos de requisitos técnicos para a apresentação dos canais, da produção 
à difusão dos conteúdos (câmeras, computadores, antenas, receptores, 
redes de conexão, telas). Consequentemente, a mesma questão se estende 
ao definir qual seria efetivamente a sua plataforma, considerando que 
atualmente seus conteúdos podem ser assistidos em outros dispositivos 
além do aparelho televisor, tais como celulares, tablets e computadores.

A definição de Pratten (2015), além de frágil, atribui à mídia uma 
especificidade majoritariamente tecnológica. Diferentemente de Gi-
telman (2008) que propõe uma abordagem mais ampla, ao levar em 
consideração as dinâmicas mais complexas oferecidas pelas “novas 
mídias”. Para ela, mídias são estruturas de comunicação realizadas so-
cialmente, que incluem não apenas os aspectos técnicos e os protocolos 
associados, mas também as práticas culturais em que grupos de pessoas 
compartilham ontologias de representações em comum. O telefone, 
segundo a autora, compreende não só os cabos e estruturas de conexão 
entre os fones, como também as faturas mensais de pagamento e até o 
ritual comum de saudação “alô?”. Essa visão permite englobar tanto 
sistemas mais tradicionais, como a televisão, que não se restringem so-
mente ao dispositivo de transmissão, bem como estruturas emergentes, 
que, mesmo incluindo estruturas tecnológicas anteriores, introduzem 
novos sentidos mercadológicos e culturais. O aparelho celular, além do 
telefone, oferece, com seus inúmeros aplicativos, outras mídias, cada 
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uma com seus próprios protocolos técnicos, bem como comportamentos 
e códigos sociais e comunicacionais.

Essa perspectiva mais ampla é corroborada por Dena (2009), pois, 
assim como Gitelman (2008), entende que a mídia não se encerra apenas 
em sua natureza tecnológica e informacional. Compreende a necessidade 
de envolver ainda aspectos semióticos, cognitivos e até artísticos. Dessa 
maneira, ao assumir essa abrangência conceitual, a autora recai em um 
outro desafio: identificar quais as manifestações, fenômenos ou com-
ponentes que diferenciam uma mídia da outra. O que a leva, portanto, 
a desenvolver a ideia de “mídia distinta” (distinct media) (Dena, 2009) 
e discutir os pontos que estabelecem essa distinção. 

Um desses pontos se concentra em como os indivíduos interagem 
e são impactados com os elementos ou recursos envolvidos. Ou seja, 
compreende o arcabouço estético e experiencial associado ao desenvol-
vimento das atividades em torno do que autora denomina de “compo-
sição”, ou, em outras palavras, qualquer tipo de manifestação textual, 
audiovisual, artística, performática, etc. Tomemos como exemplo um 
canal de televisão e uma sala de cinema, que apesar de possibilitarem 
igualmente a disseminação ou transmissão de conteúdos audiovisuais, 
apresentam características e mecanismos de interação que produzem 
efeitos de percepção e consumo diferenciados. Um canal televisivo 
apresenta um fluxo linear de materiais audiovisuais, com programas 
disponibilizados em horários específicos, que forçam o espectador a 
acompanhar o que está sendo veiculado no momento de acesso ou a 
se programar para acompanhar a determinado conteúdo. Além disso, 
o controle remoto permite algumas ações específicas: além da troca 
de canal, é possível realizar ajustes de volume, brilho e contraste. O 
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aparelho televisor disputa ainda atenção com outras tarefas e estímulos 
cotidianos, tornando a experiência geralmente mais dispersiva. Outra 
particularidade está na possibilidade de interação com outras pessoas 
sobre o que está sendo transmitido, seja em conversas com alguém 
que se encontra no mesmo espaço físico ou através de redes sociais na 
internet. O cinema, por outro lado, estabelece poucas possibilidades 
de dispersão ou interferência do público. A sala escura e o convite ao 
silêncio restringem parcialmente a comunicação com outros indivíduos 
ou dispositivos e, por consequência, condiciona também a uma atenção 
mais concentrada com o material fílmico transmitido. Soma-se ainda, 
como parte da experiência cinematográfica, a dedicação do público em 
se dirigir a um espaço dedicado para acompanhar a um determinado 
produto audiovisual.

Outra especificidade que garante a distinção dessa mídia é o seu re-
curso semiótico. Isto é, os componentes midiáticos e a forma como são 
concebidos, apresentados e consumidos podem construir uma mensagem. 
O cinema expandido exemplifica essa perspectiva: o espaço em que o 
filme acontece não se estabelece apenas como um suporte, mas como 
parte integrante da obra. Graças a um sofisticado aparato tecnológico 
composto por sensores, as imagens transmitidas ou quaisquer elementos 
sensoriais inseridos no espaço (sonoro, tátil ou olfativo, por exemplo) 
reagem de acordo com as ações da audiência, como se houvesse uma 
comunicação ou interação dentre esses elementos junto ao espectador 
(Menezes, 2012). A expansão, portanto, está relacionada a uma ideia de 
ampliação de consciência e utiliza de diversos componentes fílmicos 
para o processo de geração desse significado (Youngblood, 1970). Um 
código comunicacional seguramente diferente do transmitida pelo cine-
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ma convencional, considerando o ambiente e suas informações físicas, 
sociais e culturais que inibem algumas atividades para além de assistir 
o filme, tais como conversar, levantar-se ou usar o celular.

Além dos fatores experienciais e comunicacionais, Dena (2009) 
entende que cada mídia apresenta um ambiente próprio de negociação 
industrial. A televisão, o jornal, o teatro ou qualquer outra mídia possui 
ciclos produtivos próprios, regidos principalmente pelas hierarquias de 
cada organização e seus respectivos profissionais. A autora salienta, por 
exemplo, que a figura do roteirista é mais valorizada na televisão que no 
cinema, no qual o diretor costuma apresentar maior relevância, ou que na 
indústria dos games, onde esse profissional é quase ignorado. Podemos 
estender, contudo, essa característica, não apenas na relação entre os 
clientes internos, mas também às dinâmicas que envolvem todos os ato-
res, grupos, instituições e marcas que viabilizam, regidos por interesses 
e estratégias específicos, as tecnologias, os conteúdos e as experiências 
que constituem cada um desses espaços midiáticos. A televisão, cujo 
os programas são desenvolvidos e viabilizados gratuitamente, possui 
um modelo de negócio completamente diferente do cinema, em que o 
espectador paga para assistir a um único filme em espaços dedicados, 
ou a uma plataforma de vídeos online, onde os usuários são também 
estimulados a produzir e disponibilizar seus próprios materiais. Apesar 
do conteúdo audiovisual se constituir como elemento central, cada uma 
dessas mídias, apresenta diferentes sistemas de criação, distribuição e 
interação que invariavelmente  influem na constituição e associação de 
seus produtores, anunciantes e público.

Assim, a definição de mídia assumida nesta investigação decorre 
de uma interpretação dos argumentos levantados por Dena (2009). 
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Estabelece-se ao conceito, portanto, uma relação interdependente de 
três dimensões, aqui sistematizadas em (figura 1):

Figura 1. Mídia e suas dimensões. Elaboração própria

• Mídia como experiência: considera a mídia como um ex-
trato experiencial resultante de propriedades específicas de 
uma composição. O YouTube (http://www.youtube.com) 
apresenta uma estrutura própria que condiciona a atividades 
que compreendem desde o consumo passivo até a produção 
e compartilhamento de vídeos. Além disso, existem outros 
fenômenos e dinâmicas relacionados à condição social e 
interativa da plataforma: comentários, inscrições, cartões, 
avaliações, collabs2 e outros.

• Mídia como mensagem: relaciona a mídia como um recurso 
semiótico, isto é, considera que o meio também estabelece 
uma mensagem. A marca “YouTube”, seu slogan “Broadcast 
Yourself” e a arquitetura informacional de sua interface suge-
rem não só um espaço virtual de produção, compartilhamento 
e visualização de vídeos, como também conduzem a ideia de 
um veículo no qual é possível que os espectadores possam 
também produzir seu próprio canal de televisão na internet.

2. No YouTube, collabs referem-se às práticas realizadas entre youtubers de gravação 
conjunta, que resultam geralmente em vídeos para ambos os seus canais.
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• Mídia como indústria: trata a mídia com um espaço de 
negociação envolvendo stakeholders3 e instituições (organi-
zações, empresas, marcas). Nesse sentido, o YouTube pode 
ser entendido com um ecossistema particular, formado por 
anunciantes, programadores, designers, produtores de con-
teúdo audiovisual (youtubers), usuários, moderadores, além 
de outros agentes e recursos envolvidos na viabilização e 
manutenção das estruturas do site e dos serviços oferecidos.

De Monomídia à Transmídia

Conforme já levantado, derivações da expressão “mídia” buscam 
enfatizar a emergência de novas dinâmicas, processos e artefatos co-
municacionais, comerciais e/ou culturais. Dentre elas está o conceito de 
transmídia, introduzido por Kinder (1991) ao tratar de um fenômeno por 
ela denominado como “supersistemas comerciais de intertextualidade 
transmídia”4: histórias que transcendem os limites de uma única mídia, 
estabelecendo conexões com outros textos em diferentes plataformas, 
tanto por iniciativa das instituições e autores originais, como também 
pela participação do público, através da decodificação, remixagem, 
compartilhamento e criação de conteúdos. Jenkins (2001, 2003, 2006), 
posteriormente, desenvolve esse discurso sob a denominação “narrativas 
transmídia” (transmedia storytelling), ao se referir não só em relação 
às franquias de entretenimento, como também outras manifestações 
específicas como os ARGs, (alternate reality games), uma classe de 
jogos que apresentam histórias distribuídas e interconectadas entre 

3. Termo em inglês que costuma designar pessoas ou grupos interessados ou 
envolvidos em determinado negócio.

4. Tradução do autor.
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várias plataformas, como fóruns on-line, e-mails, telefonemas, eventos 
presenciais, entre outros (Vázquez, 2009).

Este conceito, entretanto, costuma ser confundido com a expressão  
“crossmídia”5, que surge em âmbito industrial no intuito de denominar 
projetos comunicacionais que se distribuem simultaneamente ou atra-
vessam (cross) diversas mídias (impressos, televisão, rádio, internet) 
(Lusvarghi, 2007). Em 1996, Paul Zazzera, CEO da Time Inc., foi o 
primeiro a utilizar a expressão para designar produtos midiáticos, tais 
como o reality show Big Brother (1997) e o filme A Bruxa de Blair 
(1999). Declarações da empresa Linden Lab (https://www.lindenlab.
com) em 2003 incluíam o termo “crossed” (ou atravessou, em português) 
para designar a forma como os outros meios de comunicação interagiam 
com a sua criação, o mundo virtual Second Life6 (Giovagnoli, 2011). 
Porém, apesar da popularidade conquistada pelo conceito, especialmente 
no meio profissional, ao longo dos últimos anos, é notória a falta de 
um consenso semântico. Martins (2011) verifica diversas imprecisões 
e contradições entre fontes, inclusive em textos de um mesmo autor, 
incluindo equiparações com os conceitos de convergência e transmídia. 
Mesmo assim, é possível notar que as definições se aproximam em 
maior ou menor grau a definição de Boumans (2004): compreendem 
as produções integradas em mais de uma mídia com um propósito, 
mensagem ou história em comum.

5. Considera-se também todas suas variações terminológicas, tais como “cross-media” 
e “mídia cruzada”.

6. Criado em 1999 e desenvolvido em 2003, o Second Life é um simulador de 
atividades humanas e interações sociais através de um ambiente tridimensional 
virtual.
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Outra nomenclatura que se mistura a esse cenário taxonômico é 
“multimídia”. Cunhado por Bob Goldstein para promover a abertura 
de seu show em 1966 na cidade de Long Island, nos EUA (Gambarato, 
2013), o termo recebeu outros significados. Um deles está relacio-
nado às estratégias mercadológicas de lançamentos simultâneos de 
vários produtos relacionados a um filme, como camisetas, brinquedos 
e programas televisivos (Lévy, 2010). Sentido este que inclusive se 
aproxima dos discursos a respeito de transmídia e crossmídia. Mas de 
modo geral, passou a designar qualquer combinação de modalidades 
perceptivas, tais como texto, gráfico, som, animação e vídeo, entregue 
pelo computador, principalmente após a popularização dos CD-ROMs 
que permitiam o acesso a documentos hipertextuais integrados a sons, 
imagens e textos (Lévy, 2010). Neste sentido, o significado se distan-
cia drasticamente, já que sequer trata de múltiplas mídias, mas de uma 
única mídia que fornece diferentes modos de expressão e interação. 
Lévy (2010), aliás, entende como um equívoco o uso do termo para 
definir uma estrutura que, segundo ele, melhor se caracterizaria como 
uma “unimídia multimodal”.

Faz-se também oportuno discutir o conceito de hipermídia, que 
costuma receber comparações dentro dessas construções taxonômicas. 
Cunhado juntamente com a expressão “hipertexto” por Nelson (1965), 
a expressão discrimina estruturas não sequenciais ou lineares de leitura 
ou escrita. De acordo com Gosciola (2003), trata dos conjuntos mul-
timodais, interativos e não lineares, que fornecem ao usuário acesso 
simultâneo a partir de ligações (links) entre seus elementos midiáticos 
(textos, sons, imagens, áudios), controle da própria navegação e possi-
bilidade de criação de sequências pessoais a partir de seus componentes. 
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Apesar de originalmente o conceito não estar diretamente relacionado 
ao contexto computacional, este foi o uso evidentemente mais difundido 
(Bairon, 2011).

E, por fim, outra nomenclatura presente nesse contexto é a “mono-
mídia”7, que geralmente aparece para pontuar uma diferença histórica 
com os fenômenos multimídia, hipermídia e transmídia.  Tanto para 
caracterizar a evolução de estruturas monomodais e lineares (rádio e 
jornal) para multimodais e não lineares (televisão e internet) (Martínez-
-Costa, 2001; Silva & Schneider, 2010; Montenegro, 2013), como 
também para enfatizar as mudanças culturais e econômicas a partir 
do surgimento de estruturas e estratégias menos hierarquizadas que 
se apropriam de diferentes plataformas para construção das narrativas 
(Dena, 2009; Arnaut et al., 2011). Considerando aqui a mídia, como 
algo mais amplo, que envolve tanto os aspectos experienciais, quanto 
técnicos e industriais, é possível estender a ideia de monomídia dentro 
de um espectro particular, formado pelos eventos unimidiáticos8 de 
consumo linear. Essa linearidade, entretanto, considera não só o fluxo 
narrativo, como também a condição mais impositiva e hierárquica na 
relação de produção e consumo, tal como se apresenta por exemplo no 
modelo broadcast. Diferentemente da hipermídia, um evento unimidi-
ático com “estrutura em rede” (Lévy, 2010), em que se estabelece um 
maior senso de agência, interação e criação por parte do consumidor 

7. Considera-se também todas suas variações terminológicas, tais como “mono-
medium”. 

8. Optou-se aqui por uma distinção entre os termos “unimídia” e “monomídia”, 
pois, apesar dos prefixos indicarem informações semelhantes, há no primeiro 
uma indicação de maior abrangência conceitual em Lévy (2010), enquanto que o 
segundo apresenta um predomínio de argumentos a respeito da monomodalidade 
e da linearidade.   
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e/ou usuário. Ou, neste caso, “prossumidor” (Tofler, 1980) ou “produ-
suário” (Bruns, 2008).

Diante de todas essas correlações, é possível encontrar ainda autores 
que buscam estabelecer uma diferenciação efetiva entre essas expres-
sões. Holmes (2011), por exemplo, compara os conceitos de multimí-
dia, crossmídia e transmídia. Para ele, multimídia trata de uma única 
história que é simultaneamente contada através de diferentes mídias, 
isto é, a narrativa central é apoiada por artefatos espalhados através 
de várias plataformas, como nos ARGs, em que há uma dependência 
de consumo de todos os elementos para compreensão ou experiência 
integral; Crossmídia, por sua vez, se refere a uma única história que 
é interpretada de forma independente em diferentes mídias, como na 
adaptação das obras literárias ao cinema. Não há a necessidade, portanto, 
de consumo e acesso a todas as plataformas para compreensão integral 
da narrativa, ou seja, cada obra é autossuficiente; Transmídia, por outro 
lado, considera as múltiplas histórias contadas através de diferentes mí-
dias, mas definidas em um único mundo ou universo, como em Matrix9. 
Entretanto, essa classificação aparentemente simples recai novamente 
a possíveis contradições pelo fato do autor não definir claramente seu 
entendimento sobre o que considera mídia ou história. 

Apesar da imprecisão contida na classificação de Holmes (2011), 
essa associação de “mundo narrativo” (storyworld ou narrative world) 
(Gerrig, 1993; Herman, 2004; Ryan, 1992) à transmidialidade é algo 

9. A trilogia cinematográfica Matrix, das irmãs Lana e Lilly Wachowski (1999), 
é citada por Jenkins (2006) e outros autores como um clássico exemplo de 
narrativa transmídia, pois algumas pistas e questionamentos fornecidos nos 
roteiros fomentaram discussões e investigações em fóruns e redes sociais, e 
alguns elementos da história, por vezes secundários à trama, foram aprofundados 
e expandidos em outras mídias (quadrinhos, animação e game). 
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desenvolvido por diversos autores (Caldwell, 2008; Dena, 2009; Long, 
2007; Scolari, 2009). Mesmo que a temporalidade e a espacialidade 
estejam presentes na maioria dos gêneros narrativos (Abbott, 2008), 
o cenário transmídia fortalece essa condição conceitual ao sugerir um 
complexo ecossistema multiplataforma que contemple espaços físicos e 
virtuais interligados onde se apresentem ou se construam personagens, 
eventos e ações dentro de um senso de coerência (Toolan, 2009). Está 
associado também, segundo Jenkins (2011), a ideia de um “mapeamen-
to enciclopédico” (Murray, 2003), ao permitir ou estimular o acesso a 
informações cada vez mais completas e profundas sobre personagens, 
lugares e eventos relativos ao sistema narrativo desenvolvido. 

Enquanto transmídia se estabelece associada a essa visão ecossis-
têmica, crossmídia, portanto, se arregimenta ao conceito de adaptação, 
conforme desenvolvido por Holmes (2011), Ciancia, (2013) e Moloney 
(2014). A adaptação, neste caso, está associada a uma readequação 
estética e comunicacional de uma história em outra mídia, como no 
desenvolvimento de uma série televisiva baseada em uma graphic 
novel (Long, 2007). 

Contudo, é necessário salientar que durante o processo de trans-
posição midiática possam surgir novas informações não contidas na 
construção textual anterior em função das diferenças de linguagem e 
tecnologia. Em uma adaptação cinematográfica de uma obra literária, 
por exemplo, é provável que algumas qualidades físicas de cenário 
ou personagens necessários para a composição das cenas não tenham 
encontrado respaldo no material ficcional original. O que, de certa ma-
neira, produz uma intersecção com a especificidade transmidiática de 
senso de mundo. Inclusive, por essa razão, que Dena (2009) defende a 
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adaptação como um fenômeno transmídia. No entanto, Jenkins (2011) 
prefere enquadrar a adaptação em um contexto mais elementar de um 
contínuo de manifestações narrativas que inclua o conceito de “extensão” 
como algo maior, que transcenda uma “compreensão aditiva”10 de uma 
única história e contemple uma “intertextualidade radical” a partir da 
apresentação e movimentação de novas perspectivas, arcos dramáticos, 
eventos, entre outros elementos narrativos, de modo a gerar um efetivo 
processo de construção de mundo (worldbuilding).

No aprimoramento desse contínuo, Dowd et al. (2013) propõem 
uma classificação que, além da adaptação e extensão, inclui a expansão, 
de modo a sofisticar as possíveis variações narrativas multimidiáticas. 
Entendem, portanto, como adaptação apenas a replicação, sem qual-
quer contribuição substancial a narrativa. Já a extensão envolve um 
aprofundamento dramático de um arco preexistente, sem a introdu-
ção de novos elementos fundamentais a história. A expansão, por sua 
vez, caracteriza-se pela adição de novas informações, perspectivas e 
storylines. Entretanto, dentro da categorização proposta, há uma certa 
fragilidade no sentido de definir objetivamente quais são os elementos 
textuais que demonstram quando uma obra ultrapassa os limites de uma 
história e constituem o desenvolvimento de um universo mais amplo. 

Mas se analisarmos sob um viés modal, é possível estabelecer uma 
distinção mais clara. Tomemos como exemplo a adaptação de um 
romance de um livro impresso para um e-book: possivelmente não 
haverá grandes diferenças, caso ele se mantenha na mesma condição 
textual, sem inserção de imagens, vídeos ou recursos hipertextuais 

10. Segundo Jenkins (2011), o conceito foi criado pelo designer Neil Young.



1732

mais avançados. Porém, em uma transposição para uma peça cinema-
tográfica, algumas implementações audiovisuais (atuação, direção de 
arte, fotografia) levam invariavelmente a um aprofundamento narrativo 
maior e, portanto, num processo de extensão, mesmo quando há uma 
preocupação latente de fidelização com a história e/ou roteiro originais. 
No caso do aparecimento de novos textos substanciais a partir dessas 
manifestações multimodais, já podemos caracterizar o projeto dentro 
de um quadro de expansão.

Nesse sentido, é possível propor uma sistematização dos níveis de 
construção narrativos em contextos multimidiáticos a partir do estabe-
lecimento de uma gradação (figura 2), em que a adaptação se mantém 
no nível mais básico – o da história – e a expansão como o nível mais 
complexo, representado pelo mundo narrativo. A extensão, como nível 
intermediário, pode se aproximar a um dos fenômenos extremos, de-
pendendo do aprofundamento modal ou textual resultante.

Figura 2. Conceitos de adaptação, extensão e expansão. Elaboração própria

Especificamente em relação à transmídia, é possível ainda estabele-
cer uma subcategorização, em função das diferentes possibilidades de 
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configuração desse senso de mundo. Dena (2009), a partir da tipologia 
sobre intermidialidade11 (Wolf, 2005), aponta dois fenômenos: os inter-
composicionais, que apresentam composições autônomas, isto é, não 
necessitam de outras composições do mundo narrativo para obtenção de 
um entendimento ou experiência substanciais, como no projeto Matrix 
ou em experiências de “segunda tela”12; E os intracomposicionais, ca-
racterizados pelas composições fragmentadas de modo interdependente 
em múltiplas mídias, de modo que se faz necessário o acesso a todas 
elas para sua total compreensão, como nos ARGs.

Pratten (2015) utiliza uma outra categorização que, na prática, se 
aproxima das definições propostas por Dena (2009). Ao invés de compo-
sições, prefere a expressão “espaço narrativo”. Os eventos intercompo-
sicionais são tratados como “franquias”, nos quais os múltiplos espaços 
narrativos se distribuem entre variadas mídias. Os intracomposicionais 
são denominados de “amálgamas” (portmanteaus)13, pois designam 
os projetos que apresentam um único espaço narrativo fragmentado 
entre as instâncias midiáticas. Existe ainda uma terceira modalidade 
denominada pelo autor como complexo (ou franquia-amálgama) que se 
referem aos de configuração híbrida, formada tanto por manifestações 
intra e intercomposicionais (figura 3).

11. Para Wolf (2005), a intermidialidade (intermediality) trata das possíveis relações 
ou interações entre mídias.

12. Em geral, designa o uso de dispositivos móveis para expansão da experiência 
com determinado programa ou conteúdo televisivo (Cesar, Bulterman, & Jansen, 
2008). A intercomposicionalidade se estabelece pelo fato de que é geralmente 
prescindível o acesso ao aplicativo referente ao programa para compreensão da 
narrativa. 

13. Na linguística, o termo portmanteau refere-se a palavras, morfemas ou neologismos 
formados pela combinação de outras duas palavras, como motel (mescla de motor 
e hotel). Em português, portmanteau pode ser traduzido como amálgama, termo 
que será adotado neste trabalho por conta de sua versatilidade taxonômica.
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Figura 3. Tipos de projetos transmídia. Elaboração própria

Além de reconhecer a proximidade entre os discursos de Dena 
(2009) e Pratten (2011), em relação aos tipos de projetos transmídia, 
Ciancia (2015) desenvolve uma organização dos termos incluindo tanto 
as definições de Dowd et al. (2013) – adaptação, extensão e expansão 
– como as de Dena (2009) – transmídia inter e intracomposicional. 
Dessa maneira, ela propõe que todas as estruturas narrativas de um 
único canal (jornal, televisão, museu, site) são multimídia, enquanto 
que as de múltiplos canais são crossmídia. Dentro da dimensão cross-
midiática, ela considera ainda que as extensões se encaixam como trans-
mídia intracomposicionais e as expansões como intercomposicionais. 
Contudo, essa categorização apresenta alguns problemas: a primeira 
delas está centrada no fato de tratar a multimídia como um sistema 
comunicacional de apenas um canal. Uma definição que recai nova-
mente na inadequação semântica apontada por Lévy (2010) a respeito 
do uso da expressão para se referir a um produto que não apresenta de 
fato múltiplas mídias, mas sim diferentes modalidades perceptivas; A 
outra está associada à abrangência precipitada em torno do fenômeno 
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crossmidiático, que, embora apresente divergências conceituais, aponta 
para um caminho discursivo mais específico, geralmente associado à 
adaptação ou a projetos multiplataforma que envolvam apenas uma 
única história (Boumans, 2004; Holmes, 2011; Jenkins, 2006).

Outra questão a respeito dessa organização é a associação da extensão 
aos fenômenos intracomposicionais. Em uma primeira análise, parece 
lógica a associação desenvolvida por Ciancia (2015), entendendo que o 
aprofundamento da história pode ou não levar a construção de um senso 
de mundo. Porém Dowd et al. (2013) não usam os ARGs ou qualquer 
outro amálgama como exemplo de extensão. Inclusive quando fazem 
menção a essa modalidade de jogo narrativo, abordam sobre a dificuldade 
de categorizá-los em função justamente da diversidade de possibilidades 
de manifestações que possam emergir. Mesmo assim, parece plausível 
a relação estabelecida pela autora. Afinal, dentro dessas estruturas há, 
de modo geral, uma organização em prol de uma progressão da história, 
que pode seguir tanto para um aprofundamento narrativo como para 
o desenvolvimento de um universo mais amplo. Isso vai depender em 
como os atores (puppetmasters14 e jogadores) conduzem e se apropriam 
dos elementos desse ecossistema.

Por outro lado, a extensão apresenta uma fragilidade como critério 
para definição de um projeto intracomposicional, visto que não há ne-
cessariamente nesse fenômeno uma relação de dependência entre com-
posições. A extensão de um romance literário para uma peça teatral, por 
exemplo, em que cada obra pode ser consumida de modo independente, 

14. Os puppetmasters (algo como mestre de marionetes) são geralmente os responsáveis 
pelo compartilhamento e gerenciamento das mensagens, alertas e documentos 
que ajudam na resolução do caso e no desenvolvimento estratégico do jogo em 
outras mídias (Castro, 2006).
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não a caracterizaria dentro da condição de intracomposicionalidade. Da 
mesma forma que é problemático definir um projeto intracomposicional 
dentro do espectro da extensão apenas, pois dependendo de sua confi-
guração, pode ser percebido e experienciado desde o princípio como 
um universo expansível.

Figura 4. Identificação dos fenômenos unimídia, monomídia, hipermídia, multimídia, 
crossmídia e transmídia (intra e intercomposicional). Elaboração própria

De modo a atenuar essas questões, propõe-se neste trabalho uma 
revisão15 à proposição de Ciancia (2015). Neste caso (figura 4), as 

15. Essa revisão é uma continuação do trabalho realizado em Sens (2017). 
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estruturas narrativas – história e mundo narrativo – são associadas 
a estruturas uni e multimidiáticas. Dentro da condição multimídia, 
observa-se três fenômenos a partir da associação com os critérios de 
adaptação, extensão e expansão, bem como com o tipo de relação entre 
as composições de um projeto: crossmídia, associada a adaptação e, 
diferentemente do que ocorre em Ciancia (2015), os critérios de exten-
são e expansão são compartilhados entre as estruturas transmídia intra 
e intercomposicionais, que apresentam respectivamente composições 
interdependentes e autônomas. No espectro unimidiático, introduz-se 
ainda a relação entre o tipo de interação e/ou consumo: linear para 
monomídia e em rede para hipermídia. 

Dessa maneira, propõe-se a seguinte tipologia: 

• Unimídia: estruturas ou eventos narrativos arranjados em 
apenas uma mídia. Contemplam os fenômenos monomídia 
e hipermídia; 

• Monomídia: estruturas ou eventos narrativos unimidiáticos 
e majoritariamente lineares na forma de consumo, tais como 
um livro, um programa de televisão, um filme ou uma peça 
teatral;

• Hipermídia: estruturas ou eventos narrativos unimidiáticos 
que se apresentam primordialmente em rede, como um site, 
um aplicativo, um jogo, entre outros; 

• Multimídia: estruturas ou eventos narrativos distribuídos 
em mais de uma mídia. Englobam os fenômenos crossmídia 
e transmídia;

• Crossmídia: estruturas ou eventos narrativos multimidiáti-
cos formados por adaptações de uma mesma história, como 
no caso do e-book e o livro impresso de um mesmo conto, 
ou em relação a uma peça teatral e um filme de roteiros se-
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melhantes, respeitando, contudo, as variações modais entre 
as mídias e que não direcionem para um senso de mundo. 

• Transmídia: estruturas ou eventos multimidiáticos que apre-
sentam extensões e/ou expansões de histórias que favoreçam 
a construção da percepção de um mundo narrativo. Podem 
ser classificados em (a) intracomposicionais, quando suas 
composições midiáticas possuem substancialmente uma 
interdependência na compreensão desse mundo, como nos 
ARGs; e (b) intercomposicionais, ao compreender primor-
dialmente composições autônomas, que não comprometam 
a integralidade perceptiva do mundo, caso consumidas de 
forma isolada, assim como acontece nas franquias midiáticas. 

Considerações Finais

Com essa tipologia, buscou-se uma maior sistematização dos di-
ferentes projetos narrativos e arranjos midiáticos a partir de uma cate-
gorização que possa contribuir para esclarecer ou simplificar algumas 
questões em meio ao caos semântico vigente. Definições que podem 
servir de suporte a outras teorias, frameworks, modelos ou processos 
industriais e/ou educacionais que transitem por campos correlatos do 
conhecimento, especialmente nas áreas do design e da comunicação. 
No entanto, vale salientar que não se encerram aqui as discussões em 
torno de novos ou diferentes discursos ou classificações que possam 
contribuir para sublinhar manifestações não contempladas ou mesmo 
para caracterizar de forma mais eficiente as já existentes. 
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Elige Tu Propia Aventura: Historias Interactivas 
de Netflix

Natalia Revello Mouriz1

Te acomodas en el sofá y prendes Netflix. Pones al espadachín 
felino más amado del mundo. Sueltas una risita cuando ves a Gato 
cruzarse en la historia de Ricitos de Oro con los tres osos que lo 
miran fijamente. Y ahora tienes que elegir: ¿Amigos o enemigos? Es 
tu decisión, tu aventura. Tú eliges cómo sigue la historia y qué hace 
Gato después. Carla Engelbrecht Fisher, directora de Innovación de 
Productos en Netflix (2017)

Un ecosistema es una combinación funcional de organismos con 
factores ambientales, donde es posible verificar una especie de evo-
lucionismo mediático en el que un nuevo medio mejora al anterior, 
debido a las nuevas tecnologías que acarrea (Canavilhas, 2011). Esto 
se da porque, en definitiva, el mensaje de cualquier medio o tecnología 
es el cambio de ritmos o escala que introduce en la cultura. 

Los medios forman un entorno sensorial en el que nos movemos 
como peces en el agua: las tecnologías generan ambientes que afectan 
a los sujetos que las utilizan. Asimismo, los seres humanos estamos 
obligados a conducir nuestras conversaciones influidos por la forma 

1. Maestranda en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina).

 Analista en Comunicación Digital en la Universidad Tecnológica (Uruguay).
 Email: nataliarevello@gmail.com
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del medio, lo que hace que las ideas que podemos expresar o recibir 
están influidas por ese mismo medio (Postman, 1991).

Estas conversaciones son tanto el discurso como las técnicas y tecno-
logías utilizadas para intercambiar mensajes. Y la cultura es el conjunto 
de todas esas conversaciones, realizado mediante variados modelos 
simbólicos. El tipo de contenido que surge de estas formas del discurso 
público, dependen directamente de esos modelos simbólicos. En este 
sentido, McLuhan establece que “el contenido de cualquier medio o 
vehículo es siempre otro medio o vehículo” (1969, p. 22). No obstante, 
Internet parecería superar esta realidad, ya que incluye el contenido 
de casi todos los medios antecedentes. Las grandes audiencias se han 
vuelto segmentos, se fisuraron, y con ello, surgieron los efectos de nue-
vas prácticas y consumos: cuando quiera, donde quiera y como quiera.

En el año 2006, Henry Jenkins nos daba la bienvenida a la cultura 
de la convergencia, “donde chocan los viejos y los nuevos medios, 
donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde 
el poder del productor y el consumidor mediáticos interaccionan de 
maneras impredecibles” (2006, p. 14). 

Hace ya varios años que la información se obtiene directamente de 
los dispositivos que tenemos siempre en nuestras manos, conectados 
de forma ubicua, permanente; estamos hipermediatizados. Aunque no 
exista ningún medio que llegue para hacer desaparecer a su antecesor, 
sí existe una complementariedad sin precedentes entre los distintos 
medios de comunicación. Vivimos en la era de esa complementación, 
de la convergencia llevada a su máxima expresión en una plataforma 
tecnológica convergente por excelencia: internet.
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Internet se ha transformado en una parte esencial de las activida-
des cotidianas de muchísimas personas y ha modificado los hábitos de 
consumo de la población. Ya no es una herramienta que usamos sólo 
en el trabajo o para entretenernos, sino que representa un mundo nuevo 
respecto a las prácticas sociales que desencadena: el mundo es otro 
desde que existen smartphones, no por la tecnología en sí, sino por las 
características de esa tecnología que permiten nuevas prácticas sociales, 
por ejemplo, la hiperconexión o ubicuidad de la comunicación.

Actualmente, en este ecosistema convergente, pensar en términos 
de emisor y receptor, o en que la única interacción posible es la inter-
pretación de los mensajes, ya no tiene lugar. Es en el colectivo donde se 
halla la clave: hablamos de cambios profundos en términos de apertura, 
bidireccionalidad, participación y co-creación de contenidos. El usua-
rio-consumidor significa, sin dudas, actividad e interactividad, y ya está 
a años luz de su posición pasiva frente a los medios de comunicación.

El escenario mediático actual tiene características clave para com-
prender las prácticas y el consumo cultural de medios. Como explicitamos 
anteriormente, en una sociedad urbana, gracias a la conexión móvil a 
internet y los dispositivos móviles cada vez más accesibles, las prácti-
cas sociales se han modificado. Puntualmente, podemos caracterizar la 
comunicación como ubicua. Con estas nuevas prácticas, llegan nuevas 
formas de consumo cultural, por ejemplo, más de la mitad del tiempo 
consumido en pantallas se realiza en dispositivos móviles, y hoy en 
día, es mucho mayor el auge de las aplicaciones móviles que el de los 
sitios web (Igarza, 2016). 

En esta misma línea, el concepto de ocio intersticial (Igarza, 2016) 
es relevante a la hora de analizar cualquier tipo de contenido mediático. 
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Como ya explicamos, debido a las modificaciones en el ecosistema 
cultural mediático, nos encontramos ante una sociedad digital, hiper-
conectada y que busca permanentemente el entretenimiento. Existe una 
amplia producción de contenidos que se introducen en todo momento en 
la vida cotidiana de las personas. Con el mayor acceso a internet móvil, 
el consumidor logra realizar una actividad en tiempos muertos durante 
su cotidianeidad, en viaje al trabajo, esperando en una fila, durante el 
almuerzo, etc. “Allí donde el sistema se agrieta, donde hubo ausencia 
de actividad, un tiempo ‘basura’, el usuario ahora lo colmata en manos 
de la tecnología” (Igarza, 2016, p. 2). 

Por otra parte, la interactividad, una de las características clave de 
internet, es un elemento de las narrativas actuales, que supone una mayor 
participación de los usuarios de manera total o parcialmente libre en 
un relato, lo que se da gracias a la hipertextualidad y al ordenamiento 
de la información en forma de bases de datos, ambas características de 
los medios digitales.

Desde la perspectiva de Alejandro Rost, la interactividad es “la 
capacidad gradual y variable que tiene un medio de comunicación para 
darle a los usuarios/lectores un mayor poder tanto en la selección de 
contenidos (interactividad selectiva) como en las posibilidades de expre-
sión y comunicación (interactividad comunicativa)” (Rost, 2004, p. 5). 

La interactividad selectiva refiere a la capacidad que otorgue el 
medio/relato al usuario para seleccionar contenidos y responder a sus 
requerimientos. Es decir, son las posibilidades de control que tiene 
el usuario sobre el contenido que va a consumir, teniendo en cuenta 
que esos contenidos son predeterminados. Por ello, supone también la 
adecuación del ritmo de la historia a aquél del usuario, ya que de él de-
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pende el avance de la narrativa, siendo quien arma su propia linealidad 
de exposición al medio. 

La interactividad comunicativa es, por un lado, la interacción so-
cial, en la que usuarios entran en contacto en diferentes contextos, 
formando comunidades virtuales (foros, chats, comentarios), y por otro 
lado, aquella en la cual el usuario puede producir contenido o incluso 
modificar el existente. 

La interactividad puede entenderse como resultado de la hipertex-
tualidad, lo cual conlleva la noción de que la narrativa hipertextual es 
“una propuesta realizada en entornos colaborativos que precisan de la 
interacción para ser finalmente materializados” (Díaz Noci, 2006, p. 9). 

De hecho, existen distintos niveles de interactividad, la cual puede 
ser medida de acuerdo a diferentes criterios (interrelación de mensa-
jes, nivel de trascendencia pública del contenido del usuario, nivel de 
elaboración de contenido del usuario, etc.). 

Otro concepto clave para analizar el contenido es el de inmersión. 
Para ponerlo en pocas palabras, la inmersión es la acción mediante la 
cual un usuario se adentra a un entorno a través de diversos elementos 
sensoriales. Si un relato es inmersivo es porque crea un espacio con el 
que el usuario puede establecer una relación, construyéndose el esce-
nario de una acción narrativa potencial (Ryan, 2004). 

Además, para que una narrativa sea inmersiva, hace falta tanto la 
disposición del autor como del receptor, dado que aunque existan modos 
de inmersión creados por el primero, no tendrán lugar si el segundo no 
está abiertamente dispuesto. Dentro de un entorno digital, la inmersión 
no se genera solamente en base a tecnología, sino que hace falta una 
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cualidad psicológica que se despierte en el usuario a partir del escenario 
digital que se le presente (Domínguez, 2013). 

Entonces hace falta que existan elementos sensoriales que funcio-
nen como disparadores de esa capacidad psicológica del usuario, para 
así generar una mayor inmersión en el relato. Cuando un usuario se 
introduce en el relato tomando un rol determinado, se constituye como 
un objeto/sujeto de inmersión que puede responder de manera realista 
a situaciones virtuales. 

Análisis de “El Gato con Botas: Atrapado en un Cuento Épico”

Netflix es un servicio de streaming que permite, a través del pago 
de una suscripción mensual, acceder a una biblioteca de series, do-
cumentales y películas desde diversos dispositivos con conexión a 
internet como celulares, computadoras, tabletas o smart-TV. Su modelo 
de negocios se basa, principalmente, en producir, exhibir y distribuir 
contenidos audiovisuales por internet, generando ganancias gracias a 
las suscripciones de sus abonados. 

A su vez, un aspecto fundamental de su éxito es el de la personali-
zación de los contenidos para los usuarios. Es decir, no sólo podemos 
seleccionar contenidos que queremos ver, sino que se nos mostrarán 
aquellos que probablemente nos gusten en base a lo que hayamos visto. 
En la interfaz principal, se accede a la biblioteca de contenidos de Ne-
tflix subdividida en categorías como Películas, Para pasar el rato, TV 
sobre política, Dramas de TV, Tendencias, Originales de Netflix, etc. 
Es posible acceder a recomendaciones de acuerdo a nuestro consumo, 
una de las claves del éxito de Netflix, en secciones como Porque viste 
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Orange is the New Black, Porque viste Better Call Saul o Nuestra se-
lección para ti.

La compañía es también productora de contenidos y busca posicio-
narse como tal entre sus usuarios. Uno de esos contenidos es “El Gato 
con Botas: Atrapado en un cuento épico”.

El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico
Título original Puss in Book: Trapped in an Epic Tale (S)
Año 2017
Duración máximo 35 minutos
País de origen Estados Unidos
Dirección Roy Burdine,  Johnny Castuciano
Música Shawn Patterson
Productora DreamWorks Animation / Netflix

Sinopsis
Un show interactivo para niños. Atrapado en un libro 
de cuentos mágico, el Gato con Botas tiene que luchar, 
bailar y seducir en todo tipo de aventuras si quiere 
salir de allí.

Protagonistas Gato y Narrador
Tráiler https://www.youtube.com/watch?v=UnIPgajyIg0

Disponible
Smart TV, reproductores multimedia, consolas de 
videojuegos y dispositivos iOS que ejecuten la versión 
más reciente de la aplicación de Netflix.

La interfaz donde se puede consumir “El Gato con Botas: atrapado 
en un cuento épico” es la de Netflix para niños, que comparte con la 
interfaz básica la mayoría de los elementos: contenidos presentados 
con una imagen miniatura en formato rectangular, divididos en sec-
ciones, que presentan un breve resumen e información de producción 
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al seleccionarlos. Las únicas diferencias son a nivel estético y algunos 
cambios menores en el menú del inicio. 

Figura 1. Captura de pantalla de Netflix para niños, versión desktop.

Figura 2. Captura de pantalla de “El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico” 
(netflix.com)

Desde el comienzo de “El Gato con Botas: Atrapado en un cuento 
épico”, hay un narrador que nos explica cómo transitar el relato: cada 
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vez que nos avise, debemos seleccionar una de las dos opciones que 
tendrá Gato, el protagonista, para que la historia avance.

Una vez comenzamos a consumir el contenido, la principal diferencia 
con el resto de los ofrecidos por Netflix es que en lugar de contar con la 
ya tradicional línea de tiempo en el pie del video, que sirve para avanzar 
o retroceder en el relato, se puede acceder solamente a los nodos donde 
debemos tomar decisiones para que la historia tome uno u otro rumbo. 
Por lo cual, la parte del relato que se da entre una decisión del usuario y 
la siguiente, funciona como capítulo o unidad mínima de visualización.

 

Figura 3. Captura de pantalla de “El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico” 
(netflix.com)

A su vez, los nodos son presentados como libros abiertos, donde 
cada hoja representa una de las opciones a elegir. Esta es la principal 
metáfora visual y narrativa utilizada durante todo el relato, ya que in-
cluso el narrador se refiere al usuario como lector. El libro se presenta 
así como la interfaz que acompaña al audiovisual de principio a fin.
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El relato tiene una navegación con sentido horizontal, con el contenido 
dividido en unidades mínimas de visualización, desde que tomamos una 
decisión hasta la siguiente vez que tendremos que hacerlo. La modalidad 
de navegación es predominantemente partida, ya que podemos navegar 
con libertad limitada por una línea de progreso predeterminada por los 
autores y saltar de una unidad a otra cuando lo decidamos, aunque no 
podemos saltar de un bloque a otro a nuestro antojo. 

Figura 4. Captura de pantalla de “El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico” 
(netflix.com)

Figura 5. Captura de pantalla de “El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico” 
(netflix.com)
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El relato se detendrá durante aproximadamente 8 segundos, un máxi-
mo de 12 veces, para que el usuario elija el camino a seguir. Algunas 
de las opciones para elegir se presentan más de una vez y el final de la 
historia, sin importar las elecciones que hayamos hecho, es siempre el 
mismo. La estructura básica de la narrativa es la siguiente:

Figura 6. Diagrama de la narrativa de “El Gato con Botas: Atrapado en un cuento 
épico”. Elaboración propia

Como ya hemos establecido, hay un solo inicio desde el que parte la 
narración y sólo existe un final, sin importar las decisiones que tomemos 
con el devenir del relato. Como se observa en la figura 6, la narración 
puede dividirse en tres bloques principales: inicio, desarrollo, desenlace. 

El primero, desde el inicio del relato hasta la unidad Reina Mala/
Gato Pirata (color negro), cumple el objetivo de presentar los personajes 
y la trama principal, con la puesta en escena de los primeros conflictos 
que tendrá que resolver Gato. En este bloque también predominan las 
explicaciones de cómo debemos transitar la historia y se nos asigna el 
rol de ayudante de Gato, por lo que es obligatorio transitarlo.

En segundo lugar, una vez hayamos completado el primer bloque, 
podemos acceder al bloque Desarrollo o Desenlace, dependiendo de 
nuestras elecciones. En el bloque Desarrollo, desde la unidad Tomar 
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el Té/Combatir, hasta Canción Trucha/Canción Gato (color azul), se 
exploran más personajes y se desarrollan mayores conflictos que Gato 
debe resolver para escapar del libro. En el bloque Desenlace, que va 
desde la unidad Beso Blancanieves/Reina Mala hasta el final (color 
rojo), Gato resuelve el conflicto principal y logra escapar del libro, 
llegando al final de la narración. 

Por lo tanto, para completar la historia, podemos recorrer un mínimo 
de dos bloques (Inicio y Desenlace), con un total de seis unidades míni-
mas de visualización, y un máximo de tres bloques (Inicio, Desarrollo 
y Desenlace), con un total de doce unidades mínimas de visualización. 

El usuario puede seleccionar qué unidades ver y en qué orden, aun-
que no es posible controlar el tiempo de exposición a cada contenido, 
a excepción de pausar el audiovisual o avanzar y retroceder de a 10 
segundos.

Conclusiones

La convergencia tecnológica llegó para reconfigurar la sociedad, 
principalmente por el hecho de incidir en la producción de sentido. A 
esta sociedad gobernada por la convergencia, donde la televisión -al 
igual que otros medios- es casi indisociable de internet, se la puede 
denominar una sociedad de las minorías (Igarza, 2015), opuesta a la 
sociedad de las mayorías, presidida por la televisión masiva y lineal, 
en el antiguo ecosistema de medios.

A su vez, el actual ecosistema mediático trae aparejadas nuevas 
narrativas, que exploran en los rasgos más innovadores del lenguaje 
audiovisual. Para comenzar, el contenido analizado responde a las 
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principales características que se describieron en el marco teórico de 
este artículo:

- está dirigido a un público activo: no busca que el usuario sea 
un mero espectador del relato, sino que el mismo pueda elegir 
y participar activamente.

- puede ser consumido de forma ubicua: es posible consumirlo 
desde diversos dispositivos, entre ellos los móviles, siendo ne-
cesario contar con conexión a internet.

- presenta opciones interactivas al usuario, lo invita a participar 
en un nivel de selectividad.

Podemos sostener que los autores de “El Gato con Botas: Atrapado 
en un cuento épico” buscan lograr un mayor grado de inmersión a través 
del compromiso del usuario, sobre todo por el hecho de que éste debe 
decidir que debe hacer Gato, es decir, cómo será el devenir del relato. 

En narrativas como esta, existe una ruptura de la secuencialidad 
que promueve una mayor implicancia del usuario, dadas las opciones 
interactivas que éste puede realizar. El usuario se vuelve un poco más 
protagonista de la obra, en mayor o menor grado, aunque en el caso 
estudiado, el control sobre el contenido por parte del autor es muy alto.

Por otra parte, el narrador nos presenta un reto, una misión: debemos 
ayudar a Gato a escapar del libro. Este elemento, propio de un juego 
o videojuego, es clave a la hora de generar inmersión en un relato. En 
primer lugar, el reto tiene una importante carga psicológica y su objetivo 
es influir en el comportamiento de quien juega. Aquí se expresa la nece-
sidad del usuario de conseguir superar las expectativas que el relato le 
impone: conseguir el reto es un ejemplo de superación para el usuario. 
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De hecho, el reto es explicitado al comienzo del relato, si Gato no 
recibe ayuda, la historia no avanzará y se quedará atrapado para siem-
pre. Gato depende del usuario. Es así que se establece otro elemento 
relevante para generar inmersión: la atribución de un rol, que genera 
empatía e identificación casi instantánea por parte del usuario para 
recorrer la historia. 

Esto es lo que sucede con este tipo de narrativas audiovisuales: no 
tienen una ruta totalmente preestablecida por el autor, sino que los re-
corridos por el relato son múltiples; el orden del discurso es alterable y 
no hay límites del todo claros en la autoría, existiendo en algunos casos 
la posibilidad de modificar la obra, siendo sistemas actualizables, más 
allá de que las elecciones no sean infinitas. 

Es posible afirmar que la clave que diferencia a “El Gato con Botas: 
Atrapado en un cuento épico” de un contenido audiovisual tradicional-li-
neal es la interactividad. Ante cualquier contenido audiovisual se invita 
al espectador a interpretar y reflexionar sobre lo que está consumiendo, 
a observar, comprender y pensar sobre lo que se ve en la pantalla. En 
este caso, es también necesaria la participación física para la toma de 
decisiones. 

Desde la perspectiva de Jesper Juul (1998), interactividad y narración 
no pueden ir de la mano cuando hablamos de gamificación de contenidos. 
Su estudio sobre la interactive fiction (el intento de combinar juegos y 
narración) es una aproximación válida a explicar este postulado.

De acuerdo a Juul, una de las razones por las cuales interactividad 
y narraciones no son emparejables es la secuencialidad. En un juego se 
da una no linealidad, mientras que en una narración siempre debe existir 
un devenir de los hechos para que el relato sea entendible. Al contrario 
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que la secuencialidad lineal de la narración, los juegos se basan en la 
libertad relativa del jugador, en la posibilidad del jugador de influir en 
el curso de acción, existiendo múltiples caminos para recorrer.

El otro fundamento principal de Juul es que el tiempo del juego es 
siempre el presente, las acciones que realizamos afectan el presente 
del relato, por lo que los diferentes esquemas temporales que se dan en 
una narración (tiempo de lo narrado, tiempo de la narración y tiempo 
de lectura) desaparecen.

En el caso de estudio del presente trabajo, no estamos analizando 
un videojuego aunque sí podría decirse que “El Gato con Botas: Atra-
pado en un cuento épico” es una narración gamificada, además de una 
narración interactiva, ya que hay determinados elementos para narrar 
que pueden ser caracterizados como lúdicos, por ejemplo, la asignación 
de roles, el reto y la propia interactividad del relato.

Si bien podemos establecer que al ver un audiovisual estamos inmer-
sos en un continuum ininterrumpido, y que si esa dinámica automática 
de la narración se interrumpe, entonces podemos perder interés y, por 
consiguiente, el hilo de la historia, esto no significa que por la falta 
de linealidad no exista narración. La interacción supone la puesta en 
marcha de algunos de nuestros sentidos y nuestra total atención para 
hacer avanzar la historia, pudiendo generarse una mayor inmersión.

¿Cómo afecta, entonces, la interactividad a la inmersión del usua-
rio en el relato? A la hora de evaluar a la interactividad como técnica 
generadora de inmersión, nos remitiremos a su significado más básico, 
y por consiguiente más abierto: el recorrido más o menos libre de una 
narrativa que supone la interacción con el usuario.  
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Siendo así, elementos o técnicas que no sólo suponen una inter-
pretación mental de lo que nos expone la obra, sino que implican una 
acción física: acciones o decisiones que influyen el devenir del relato, 
pueden ser entendidas como técnicas interactivas que generan que el 
usuario deba poner todos sus sentidos, e incluso su cuerpo, a merced de 
la narrativa y por lo tanto, resultar en una mayor inmersión en el relato. 
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uma Análise a partir dos Géneros Jornalísticos 
Tradicionais e das Narrativas e Conteúdos 
Emergentes
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O conjunto de transformações que têm afetado o jornalismo, com 
destaque para aquelas que foram introduzidas pelas novas tecnologias, 
fizeram emergir um conjunto de inovações, ao nível dos conteúdos e dos 
produtos, que não podem ser ignoradas numa reflexão sobre o futuro do 
jornalismo. Neste trabalho indagamos sobre as mudanças específicas 
que possam ter sido introduzidas no campo dos géneros jornalísticos.

Se é verdade que nos meios de comunicação de referência os géneros 
jornalísticos tradicionais se mantêm praticamente inalterados, importa 
considerar que a transição para o digital produziu novos consumidores, 
que procuram conteúdos distintos, em suportes e formatos alternativos. A 
questão que se coloca é então a de perceber se no momento de transição 
para o digital continuam a dominar os géneros mais tradicionais, ou se, 

1. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior (UBI).
 Investigador do Labcom.IFP.
 E-mail: ricardo.morais@labcom.ubi.pt
2. Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior (UBI).
 Investigadora do Labcom.IFP.
 E-mail: anabela.gradim@labcom.ubi.pt



1764

pelo contrário, têm sido criados novos conteúdos. Dito de outra forma, 
interessa perceber se estamos perante uma reconfiguração dos géneros 
jornalísticos como os conhecemos, ou se assistimos, por outro lado, a 
uma tendência de afastamento dos modelos jornalísticos tradicionais, 
em direção a conteúdos ainda não classificados.

Este trabalho apresenta-se como uma oportunidade para refletir 
sobre o tipo de narrativas, contextos, plataformas, formatos e diferentes 
estilos de jornalismo que despertaram com o digital. A relevância da 
reflexão é tanto maior quanto o conjunto de questões que, entretanto, se 
colocaram, e continuam a colocar, ao nível da produção e distribuição 
jornalística, com destaque para a identificação do modelo de negócio 
que tornará o jornalismo sustentável no ambiente digital. 

A discussão que propomos e que constitui a hipótese inicial de tra-
balho é que existem novas oportunidades para o desenvolvimento do 
jornalismo, seja através de ferramentas e suportes introduzidos pelas 
tecnologias digitais, seja através de novas plataformas e conteúdos 
gerados, já não apenas por jornalistas, mas também pelas novas figu-
ras que permeiam o ecossistema mediático, como os storytellers e os 
produtores de conteúdos. 

No que diz respeito à estrutura do trabalho, começamos por consi-
derar as definições mais clássicas do que são os géneros jornalísticos 
(Todorov, 1998; McQuail, 2009; Newcomb, 2004), procurando, através 
dos contributos dos diferentes autores, identificar a possibilidade de estes 
modelos não serem estáticos, mas passíveis de incorporar mudanças e 
reconfigurações. Observamos depois como as novas tecnologias trans-
formaram o jornalismo, exigindo que este deixe simplesmente de se 
adaptar, mas assuma definitivamente a sua nova natureza digital, seja ao 
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nível da produção, seja no que se refere à distribuição (Cardoso et al., 
2016). No ponto seguinte realçamos como, em determinados contextos 
e latitudes, os conteúdos se afastam cada vez mais dos géneros tradicio-
nais, seguindo a tendência dos próprios jornalistas se autoconsiderarem 
como contadores de histórias e, por isso, menos reféns das convenções 
jornalísticas (Boesman & Meijer, 2018).

A convergência dos diferentes pontos leva-nos até ao estudo de caso 
deste trabalho, o projeto de media independente “Fumaça”, que se tem 
destacado no contexto português pela forma como aborda o jornalis-
mo. O projeto “tem reportado temas estruturantes da sociedade”, mas 
sobretudo temas “ignorados pelos meios de comunicação tradicionais”, 
através de abordagens distintas e com uma forte aposta no podcasting. 
A partir da análise deste projeto, e embora o trabalho seja apenas explo-
ratório, procedemos à realização de uma entrevista com o atual Diretor 
editorial, Pedro Miguel Santos, com o intuito de perceber qual o papel 
dos géneros jornalísticos no contexto do projeto que dirige.  

Nas considerações finais retomamos a linha que pautou a reflexão 
ao longo do artigo, realçando que as alterações introduzidas ao nível 
dos géneros podem resultar em miscigenações, fusões, hibridizações, 
apagamento e obsolescência de formas antigas, mas também despertar o 
surgimento de novos conteúdos jornalísticos, num tempo que é moldado 
por incertezas e ameaças, mas sobretudo por oportunidades. 

1 A Origem e a Função dos Géneros Jornalísticos

Para refletirmos sobre as mudanças que as novas tecnologias provo-
caram nos géneros jornalísticos, importa começar por definir, de forma 
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clara, o que entendemos por géneros e que uso estes continuam a ter no 
jornalismo contemporâneo.

Assim, segundo Todorov “géneros são classes de textos” (Todorov, 
1988, p. 35), e uma “codificação historicamente constatada de proprie-
dades discursivas” (1988, p. 38). A cristalização dos géneros em torno 
de certas propriedades discursivas, a sua institucionalização, torna-os 
“horizontes de expectativa para os leitores” e “modelo de escrita para 
os autores” (1988, p. 38). Os autores escrevem em função do sistema 
de géneros existente, que funciona como marco acerca da norma ou 
transgressão, e os leitores, por seu turno, “leem em função do sistema 
genérico, que conhecem da crítica, da escola, do sistema de difusão 
(... ou simplesmente de ouvido), não sendo necessário que sejam cons-
cientes desse sistema” (1988, p. 38). Já para Newcomb são “formas de 
apresentação” (2004, p. 423), ao passo que McQuail os define como 
uma “identidade coletiva reconhecível, relacionada a funções, forma, 
e significado”, ao mesmo tempo que alerta que os géneros “observam 
convenções” e “implicam expectativas” (2009, cap. 14). 

Podemos desta forma entender os géneros como um dispositivo 
prático para a produção consistente e eficiente de conteúdos mediáti-
cos. Lia Seixas refere neste contexto que “aprender a fazer jornalismo 
é aprender a produzir géneros jornalísticos” (2009, p. 1). Apesar de 
usufruírem de alguma estabilidade, como aliás é evidente nos meios de 
comunicação de referência, não podemos esquecer que os géneros não 
são estáveis. Quer isto dizer que apenas temos a criação de um género 
quando a codificação e descodificação de um formato adquire estabi-
lidade suficiente para ser reconhecida por produtores e consumidores. 
Por outro lado, é verdade que os géneros são previsíveis, sendo esta a 
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sua principal fraqueza, uma vez eles são conservadores e contribuem 
para a preservação do status quo. No entanto, é esta possibilidade de 
os reconhecer e identificar que nos permite pensar na mudança e na 
novidade, isto é, sem cânone, não há inovação. Como bem lembra 
Todorov (1988), a inovação e a transgressão constroem-se a partir das 
convenções existentes.

Esta primeira abordagem em torno da definição dos géneros deixa já 
antever a importância que estes adquirem no contexto de uma mudança 
para o digital, onde têm emergido novos conteúdos jornalísticos. É pelo 
facto de podermos identificar um género que podemos pensar nas suas 
reconfigurações e em novos formatos, como veremos de seguida. 

Voltando à definição, considera-se que existem quatro géneros 
jornalísticos básicos, que se podem distinguir quanto à forma ou em 
relação ao conteúdo. Nos géneros definidos quanto à forma encontramos, 
desde logo, a notícia, que apresenta uma organização vertical, composta 
por elementos formais como o título, o lead e a pirâmide invertida, e 
que apresenta um conteúdo onde se destaca a objetividade, ou seja, o 
distanciamento, o apartidarismo, a facticidade e o equilíbrio.

Também a reportagem é um género que pode ser definido quanto 
à forma, apresentando uma organização horizontal, uma profundidade 
no tratamento da informação, com uma diversidade de focos e fontes, 
uma estrutura narrativa diferenciada, descritiva e pormenorizada, em 
que o percurso de construção jornalística se faz do particular para o 
geral. Este género, considerado por muitos o mais nobre do jornalismo, 
mantém como marcas identitárias o equilíbrio, o rigor, a veracidade e 
a factualidade. 
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No campo dos géneros que podem ser definidos quanto à forma 
encontra-se ainda a entrevista, também considerada como a base de 
todos os géneros, uma vez que sem perguntas não é possível recolher 
informação. Seja no modelo mais tradicional, de pergunta-resposta, ou 
em formatos menos clássicos, com a elisão das perguntas e a miscige-
nação com géneros documentais, este continua a ser um dos géneros 
mais importantes no jornalismo. 

No entanto, como referimos anteriormente, os géneros podem igual-
mente ser definidos quanto ao conteúdo, e aí destacam-se os fait-divers, 
que apelam à emoção e à imaginação, que apresentam um conteúdo 
arquetípico e voyeurista, mas que na realidade podem assumir qualquer 
uma das formas anteriores.

Esta breve definição, que não pretende ser exaustiva, serve sobretu-
do como ponto de partida para que se perceba que é a forma, mais do 
que o conteúdo, que distingue os géneros, mas que estes são, até nas 
definições mais clássicas, passíveis de se misturar, dando lugar a novos 
conteúdos a partir de velhas formas. Por outro lado, este entendimento 
dos géneros jornalísticos remete-nos para a análise da sua origem. 
Como surgem afinal os géneros? Todorov responde que vêm “muito 
simplesmente, de outros géneros”. Para o autor é claro que “um novo 
género é simplesmente a transformação de um ou de vários géneros 
antigos por inversão, por deslocamento ou por combinação” (1988, 
p. 34). Fica, portanto, claro, que o formato dos géneros não é estático, 
mas pelo contrário adapta-se e reage aos desenvolvimentos dinâmicos 
dos meios, operando muitas vezes por fusão. 

Neste sentido, pode-se considerar que os géneros estão continuamente 
a ser criados e não pertencem por isso a uma única categoria. Tentar 
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classificá-los, ainda que seja determinante num primeiro momento, 
será sempre uma tarefa de realização contínua, uma vez que os géneros 
estarão sempre intimamente ligados ao momento histórico e ideológico 
de uma sociedade. Percebemos desta forma que a natureza dos géneros 
jornalísticos é mutável e que, na verdade, o ambiente digital configura 
uma das maiores experiências para a definição da forma e do conteúdo 
dos géneros. Considerando a importância das novas tecnologias, mas 
sobretudo o impacto que estas tiveram na produção e distribuição de 
produtos jornalísticos, no ponto seguinte destacamos um conjunto de 
dimensões que importa considerar na criação de novos conteúdos, por 
forma a tornar a experiência dos consumidores única.

2 Da Adaptação dos Géneros à Criação de Novos Conteúdos

Se a importância dos géneros jornalísticos e a tendência de trans-
formação foram sublinhadas no ponto anterior, importa agora perceber 
que tipo de conteúdos devem ser adaptados ou produzidos, mas também 
qual o caminho a percorrer para garantir, numa época de abundância 
informativa, consumidores interessados, fiéis e dispostos a pagar para 
ter acesso à informação.

No livro “Modelos de Negócio e Comunicação Social”, Cardoso 
et al. (2016) defendem que “tirar mais partido da tecnologia para dispor 
de mais e melhores ferramentas é a fórmula para garantir que o trabalho 
do jornal é levado até aos leitores certos, no lugar e momento certos” 
(p. 166). Os autores centram a sua análise numa série de produtos e 
inovações destinadas aos jornais, mas que poderiam ser aplicadas ao 
jornalismo como um todo, e que por isso utilizaremos neste ponto. 
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Assim, a criação de novos produtos deve ser pensada, segundo 
Cardoso et al. (2016), tendo em conta três dimensões: produção de 
conteúdos evergreen, ou seja, que devem permanecer interessantes e 
nunca perder a atualidade; aposta na personalização, como forma de 
aproximar os conteúdos dos interesses dos públicos; desenvolvimento 
de formas distintas de apresentar os conteúdos, permitindo a renova-
ção e reformulação de trabalhos (p. 166). Através de um conjunto de 
exemplos, centrados em jornais, os autores destacam como esta “tripla 
oportunidade” tem sido aproveitada a favor dos projetos jornalísticos. 

É a capacidade de pensar os conteúdos tendo em conta o ecossis-
tema como um todo, ou seja, as formas e ferramentas de produção, os 
canais de distribuição, os formatos e tempos de consumo, para além do 
próprio consumidor, que fazem desta proposta uma receita de sucesso. 
Neste sentido, mais do que transpor ideias e conteúdos para o digital fica 
evidente que é preciso pensar como criar novos conteúdos no digital. 
Cardoso, Mendonça, Quintanilha, Paisana & Moreno destacam preci-
samente esta tendência, realçando que “a passagem para o paradigma 
digital faz-se através da produção de conteúdos de raiz digital, e não 
pela digitalização dos conteúdos analógicos, ditos tradicionais” (2016, p. 
25). Os autores pretendem chamar a atenção para o facto de não bastar 
produzir experiências de adaptação de conteúdos, mas ser necessário 
apostar numa verdadeira inovação, que explore formas e conteúdos 
que sejam distribuídos através de formatos e nas plataformas onde os 
consumidores já se encontram. Trata-se, portanto, de pensar o processo 
de criação de novos conteúdos como um todo, não esquecendo o mais 
importante: as histórias. 
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Hoje, tal como no passado, quando se fala de “modelos”, não se 
pode pensar que a solução para o futuro dos jornais passe apenas 
pelo suporte, pelo grafismo ou pelo modelo de pagamento, pois as 
questões continuam a ser: como contar histórias? E como inovar 
nesse processo acompanhando o tempo presente? Como tal, essa 
tarefa de contar algo a alguém terá necessariamente de mudar e 
adaptar-se aos novos suportes, aos novos leitores e novos estilos de 
vida contemporâneos (Cardoso et al., 2016, p. 182). 

Inovar na forma como se contam as histórias continua a ser o aspeto 
mais importante, independentemente do género jornalístico que possa 
estar na base do trabalho. É precisamente a forma como as histórias 
são contadas que vamos analisar no ponto seguinte, considerando a 
emergência dos storytellers, mas sobretudo as abordagens das histórias, 
que lhes têm permitido construir novas narrativas. 

Para terminarmos este ponto importa ainda lembrar que a emergência 
dos storytellers faz parte do processo de “adaptação do jornalismo ao 
novo ecossistema de informação”, que vai fazer desaparecer “algumas 
funções e profissões”, implicar “o surgimento de outras completamente 
novas e a adaptação de todas as restantes” (Moreno & Cardoso, 2016, 
p. 311). Estas transformações na produção jornalística serão maiores 
se os profissionais dos media não tiverem capacidade de perceber a 
mudança e adaptar-se, uma vez que “aos jornalistas e outros interve-
nientes no processo produtivo das notícias que quiserem participar na 
inovação em jornalismo será pedido que usem tecnologias e adqui-
ram competências que não são as que atualmente usam ou possuem” 
(Moreno & Cardoso, 2016, p. 312). Os processos e as convenções que 
têm pautado a atividade jornalística e que ajudam a defini-la, podem 
ser os principais entraves à mudança, mas representam também uma 
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oportunidade para que os próprios jornalistas repensem o seu trabalho 
e encontrem um novo rumo. 

3 Menos Notícias, Mais Histórias: Entre Géneros e Narrativas 
Jornalísticas

No trabalho que apresentaram, no ano de 2018, no International 
Symposium on Online Journalism, Jan Boesman e Irene Costera Meijer, 
dois investigadores da Universidade de Amsterdão, chamam a atenção 
para o facto de estarem a emergir no jornalismo cada vez mais conta-
dores de histórias, os conhecidos storytellers, enquanto figuras capazes 
de apresentar menos noticias, mais histórias, inovando nos géneros e 
nos formatos, mas sobretudo, conquistando as audiências. No artigo 
intitulado “Don’t read me the news, tell me the story”, os pesquisadores 
destacam as diferenças entre os jornalistas, os guardiões das notícias e 
das convenções, e os storytellers, que embora jornalistas, preferem ser 
chamados de repórteres ou narradores, uma vez que a sua principal preo-
cupação é garantir histórias distintas daquelas que todos podem contar. 

...os contadores de histórias às vezes descrevem-se como “maus 
jornalistas”. Na verdade, eles não gostam do termo “jornalista “e 
preferem ser chamados de “repórteres”, “narradores” ou “docu-
mentaristas”. Esta relutância em relação ao termo jornalista pode 
ser interpretada como uma luta na fronteira - que visa ampliar o 
espaço discursivo para a prática do jornalismo - e não como uma 
rejeição ao jornalismo como um todo (Boesman & Meijer, 2018, 
p. 19 [tradução livre dos autores]).

Na investigação realizada por Boesman e Meijer foram utilizados 
diferentes métodos e técnicas de recolha de dados, como observação 
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nas redações, análise de conteúdo e entrevistas em profundidade. Para 
o artigo que consideramos neste trabalho, foram sobretudo privilegiadas 
as notas de campo e as 148 entrevistas realizadas junto de 67 jornalistas 
belgas e holandeses3. 

A importância desta investigação começa desde logo na forma como 
os autores procuram perceber a diferença que existe entre jornalistas 
e contadores de histórias, tendo como ponto de partida a opinião dos 
próprios profissionais. 

Embora todos os jornalistas possam ser vistos como contadores 
de histórias, os jornalistas podem agir mais como contadores de 
histórias, por exemplo, quando trabalham numa reportagem. Nesse 
caso, o contador de histórias é um papel que os jornalistas adotam, 
dependendo do género jornalístico. No entanto, descobrimos que 
os jornalistas também se podem identificar com o papel de conta-
dores de histórias. Quando assumem a identidade de contadores de 
histórias, eles traçam os seus limites muitas vezes em oposição à 
identidade do jornalista (Boesman & Meijer, 2018, p. 18 [tradução 
livre dos autores]).

Para Boesman e Meijer é evidente que os jornalistas podem assu-
mir um papel enquanto contadores de histórias, dependendo do género 
em que trabalham, mas é quando adotam essa identidade que tendem 
a afastar-se mais dos cânones jornalísticos. Partindo desta distinção, 
os autores empreendem então uma análise centrada na produção, ou 
seja, procuram observar as principais diferenças na hora de preparar e 
apresentar um trabalho noticioso.

3. Para mais informação e pormenores sobre os diferentes estudos realizados, e 
que permitiram recolher os dados apresentados no trabalho citado, consultar 
o trabalho dos autores, nomeadamente os aspetos metodológicos (Boesman & 
Meijer, 2018, pp. 15-17).
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Figura 1. Como jornalistas e contadores de histórias diferem na preparação e 

apresentação das suas histórias. Traduzido de Boesman & Meijer (2018, p. 17).

Assim, na Figura 1 podemos observar em que difere a preparação 
e apresentação de um trabalho por parte de jornalistas e contadores 
de histórias. Na preparação do trabalho, ou seja, na fase de pesquisa e 
definição do que pode ser notícia, os jornalistas estão particularmente 
preocupados em encontrar temas atuais e com interesse noticioso, mas 
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acabam por limitar o seu trabalho, de acordo com Boesman e Meijer, 
pelo facto de saírem para o campo quase sempre com um ângulo de 
abordagem já predefinido. A principal preocupação passa então por 
entrevistar um conjunto de atores predeterminados, junto dos quais 
serão recolhidas declarações. Os storytellers, por sua vez, estão menos 
preocupados com a novidade, no sentido da notícia de última hora, do 
imediato, predefinindo apenas alguns aspetos do ponto de vista visual, 
deixando os restantes elementos ao critério do repórter, da sua sorte, 
se assim podemos dizer, numa lógica que privilegia as histórias que as 
pessoas têm para contar.

Por exemplo, um ataque a bomba. Isso é novidade. Então, o jorna-
lista comum vai ao local para fazer uma reportagem. Isso é o que 
os jornalistas fazem. Eles vão ao local e fazem perguntas. Isso é 
novidade ... E eu faço o contrário: tento ir a lugares onde nenhuma 
notícia aconteceu. (jornalista, no. 67) (Boesman & Meijer, 2018, p. 
19 [tradução livre dos autores]).

Se neste ponto primeiro ponto, relacionado com a recolha de infor-
mação, já se registam diferenças, ao nível da apresentação elas acen-
tuam-se. Os investigadores holandeses demonstram que os jornalistas 
privilegiam uma construção de acordo com a pirâmide invertida e as 
respostas às 5 questões chave (quem, o quê, quando, onde e porquê), 
abordagem que resulta em reportagens equilibradas e um respeito rigo-
roso pelos géneros jornalísticos. Já os contadores de histórias apostam 
numa narrativa linear, mas despreocupada quanto ao cumprimento das 
regras da pirâmide invertida, sendo o mais importante a transparência 
no processo de recolha da informação e a utilização de géneros mistos 
ou até mesmo uma mistura de géneros. 



1776

Eu sempre tive que deitar fora muita informação interessante ... por-
que era preciso muito seguir o “quem”, “o quê”, “onde”. Enquanto 
que eu estava muito mais interessado no porquê ... [O slogan é] 
“Não me leia as notícias, conte-me a história”. Eu queria saber: isto 
tudo tem a ver com o quê? Qual é a história por trás das notícias? 
(jornalista, nº 62) (Boesman & Meijer, 2018, p. 23 [tradução livre 
dos autores]).

As respostas dos jornalistas que aqui recuperamos do trabalho 
Boesman e Meijer, ajudam a perceber como a procura pelas histórias, 
mas também a abordagem, privilegiando o porquê, a razão de ser um 
acontecimento, podem resultar em narrativas distintas. 

Em suma, trabalhar novos ângulos e abordagens distintas, apos-
tando na história, mas também na melhor forma de a contar, parece 
ser o caminho a seguir no futuro, sobretudo tendo em conta o atual 
ecossistema mediático. “Estou convencido de que [as histórias são] o 
único futuro para os jornais e para as revistas ... Os jornais precisam 
encontrar um novo papel com o surgimento da Internet ...” (jornalista, 
nº 58)” (Boesman & Meijer, 2018, p. 20 [tradução livre dos autores]). 
Neste sentido, importa ainda recuperar a ideia deixada por um editor 
chefe de um jornal belga entrevistado por Boesman & Meijer, que alerta 
para o facto de os géneros mais tradicionais terem perdido força, abrindo 
espaço a novos, que tenham na sua base uma boa história. 

4 Um Caso de Estudo: o Projeto “Fumaça”

Partindo da ideia de que os géneros estão a perder força e de que são 
as boas histórias a base dos novos conteúdos e narrativas, apresenta-
mos como caso de estudo o projeto nacional “Fumaça”, anteriormente 
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conhecido como “É Apenas Fumaça”, um projeto de jornalismo “inde-
pendente, progressista e dissidente”.

O projeto foi formado em 2016, por um grupo de três amigos que 
não estavam satisfeitos com os conteúdos que encontravam nos meios 
de comunicação tradicionais, sobretudo porque não se reviam nas 
perguntas que eram feitas e na forma como os temas eram tratados. O 
descontentamento levou à ação e decidiram começar, eles próprios, a 
fazer as perguntas. Convidaram três personalidades públicas e assim 
começava um podcast de entrevistas. Mais de dois anos depois o projeto 
cresceu, conta agora com nove elementos, e apesar de o áudio conti-
nuar a ser a aposta principal, os conteúdos e os formatos produzidos 
aumentaram e diversificaram-se. 

Em julho de 2018, o projeto “É Apenas Fumaça” mudou de nome, 
perdeu o apenas, e foi registado como órgão de comunicação, na Entidade 
Reguladora, enquanto “Fumaça”. No site do “Fumaça” a apresentação 
não deixa dúvidas. 

Somos independentes, porque as nossas escolhas editoriais depen-
dem do interesse próprio da redação. Baliza-nos o nosso estatuto 
editorial e a certeza de que é a redação que decide os destinos da 
publicação. Somos progressistas, porque acreditamos no progresso 
social, na universalidade dos Direitos Humanos, efetivamente as-
segurados, assim como na ideia de que todas as pessoas devem ter 
as suas necessidades básicas garantidas. Somos dissidentes, porque 
entendemos que há outras narrativas mediáticas para apresentar, 
que há mais mundo, outras histórias e perspetivas para mostrar, 
vozes diferentes para ouvir. Interessa-nos falar com quem tem me-
nos espaço. Não somos pés de microfone dos poderes instalados e 
assumimo-nos como um meio contra-poder...”.



1778

Na página de apresentação destaca-se ainda a forte aposta na trans-
parência, desde logo com a explicação do modelo negócio seguido. “O 
Fumaça é um projeto de media independente financiado por donativos 
individuais e fundações. Não aceitamos financiamento de empresas 
privadas. Não disponibilizamos espaço publicitário”. Para além de ser 
possível consultar o orçamento do projeto, também os gastos, os apoios 
e as bolsas de investigação jornalísticas já conquistadas são divulgadas. 

No Estatuto Editorial do “Fumaça” destacam-se vários pontos que 
podem ser entendidos como uma crítica ao jornalismo mais tradicio-
nal, mas que são sobretudo uma forma de afirmar o que os autores do 
projeto pretendem fazer de diferente. É assim expresso que o “Fumaça 
é um projeto de informação online que aprofunda os problemas mais 
estruturantes da sociedade portuguesa e global. Quer explicar os comos 
e os porquês dos acontecimentos que condicionam a vida da sociedade 
em que vivemos”. Dar resposta aos porquês é o mote, mas sem cair 
“em jornalismo-espetáculo, baseado no simplismo, em estereótipos e 
lugares-comuns”. Porque criar mais não é fazer melhor, o projeto “não 
pratica a ditadura da rapidez, do imediatismo e da voracidade da infor-
mação sem tempo para ser executada. Da mesma forma, entende que 
as pessoas devem poder aceder a informação complexa, aprofundável 
à medida dos seus tempos e interesses”. É no conteúdo, mas também 
na forma que o projeto pretende ser diferente, e por isso o “Fumaça 
distribui-se online via áudio, texto, fotografia, vídeo ou quaisquer ou-
tros meios e formatos necessários para contar histórias e disseminar os 
seus trabalhos”. 

A escolha deste projeto como caso de estudo prende-se não apenas 
com o reconhecimento que o agora órgão de comunicação tem obtido, 
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mas também, e sobretudo, com a forma como, através da sua plataforma 
digital e dos conteúdos produzidos, tem conseguido contar histórias 
ignoradas pelos meios tradicionais, através de suportes, formatos e 
narrativas diferentes. 

Depois desta breve apresentação, no ponto seguinte centramo-nos 
nos aspetos que mais se destacaram na entrevista com o atual Diretor 
editorial do “Fumaça”, Pedro Miguel Santos. As perguntas tinham como 
mote uma análise dos géneros jornalísticos tradicionais e das narrativas e 
conteúdos emergentes, mas também a partilha de experiências por parte 
de um responsável de um projeto que aposta em “dar voz a quem não 
a tem”, fomentando um jornalismo de qualidade. O intuito é, portanto, 
não apenas descritivo, mas de posterior cruzamento com os conceitos 
e as teorias apresentadas no decorrer deste trabalho.

4.1 Da Confirmação dos Factos à a Aposta na Profundidade 

Começámos a entrevista com o Diretor editorial do “Fumaça” pro-
curando perceber a sua opinião sobre os géneros e o papel que estes 
desempenham no jornalismo contemporâneo. Para Pedro Miguel San-
tos, “os géneros ajudam a caraterizar a realidade, e a escolha de um 
ou outro, modela, ou de alguma forma condiciona, a forma como tu 
vais apresentar essa realidade ao público...”. Apesar de serem úteis ao 
trabalho jornalístico, o Diretor do projeto tem dúvidas que tenham de 
existir “barreiras rígidas” nos géneros, e acredita que deve ser possível 
fazer experiências em função da forma como se pretende tratar um 
determinado tema.

Eu acho que tu podes experimentar muitas coisas, podes ter uma 
reportagem, e isso acontece muitas vezes, em que tu tens momentos 
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de entrevista pura e dura, de resposta e pergunta, e que transpões 
dessa forma, noutros em que a restante parte da entrevista que foi 
usada, és tu que contas com as informações que obtiveste, há muitas 
maneiras, eu acho, de tu te apropriares dos géneros e de trabalhares 
a realidade.

Para o jornalista é sobretudo ao nível dos géneros opinativos que 
se deve ter mais cuidado, na medida em que o leitor, o espectador ou 
ouvinte deve saber à partida a que tipo de conteúdo está a aceder. Pe-
dro Santos vê os géneros sobretudo como uma forma de a audiência 
identificar o tipo de trabalho. “Por acaso achamos que essa classificação 
de trabalhos por narrativas e por género é bastante útil para as pessoas 
que vêm ao nosso site. Se fores hoje ao nosso site, no topo do site tens 
até entrevistas e reportagens”. Defende, no entanto, que determinado 
“género pode ser explorado, é fluído e pode sempre cruzar com outros 
na forma final de apresentar a peça jornalística”. A partir de um conjunto 
de exemplos, como as séries de trabalhos de entrevistas já realizados no 
“Fumaça”, o Diretor destaca que a diferença pode estar na “tipologia de 
pessoas que queres ouvir”, mas também “na forma e na profundidade” 
que é dada às perguntas, uma marca do projeto que dirige.  

Estar disposto a experimentar novas abordagens é importante no 
atual ecossistema mediático, tendo em conta os desafios que o jorna-
lismo enfrenta. Pedro Santos garante que no projeto esse espírito está 
bem presente. “Fiz uma vez uma crónica de reportagem, que não era 
uma reportagem pura e dura, era a minha narração de um determinado 
evento que foi feito e, portanto, tinha um lado bastante experimental. 
Acho que podes sempre experimentar”. Apesar da abertura para testar 
novas formas de apresentar o trabalho jornalístico, há princípios básicos 
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que não podem ser esquecidos, bem como géneros que servem de base 
para a produção.

Fazer reportagem implica três coisas básicas: implica ires ao terreno, 
implica falares com pessoas e implica confirmares factos. Isso em 
teoria tens que fazer sempre para qualquer peça jornalística que tu 
fazes, podes fazê-lo para uma notícia de uma forma mais simples, 
para uma reportagem tens que dar o contexto, analisar mais em 
profundidade, tens que captar o ambiente. É esse lado, de ir ao 
terreno, que te dá uma versatilidade e inúmeras possibilidades, é 
a maneira de as contares. Podes fazer uma reportagem e contá-la 
só com imagens e com som, e com texto num site e num formato 
mais multimédia e interativo. Portanto, eu acho que há inúmeras 
formas de tu contares a história, mas elas vão sempre buscar quer 
a entrevista, quer a reportagem como géneros para poderem ser 
contadas.  

Depois de abordarmos a importância dos géneros, procurámos saber, 
seguindo a linha da investigação de Boesman e Meijer (2018), se o Diretor 
do “Fumaça” se considera um jornalista ou um contador de histórias. 
Pedro Santos considera-se um jornalista e na sua opinião “não existe 
uma coisa sem a outra, acho que um jornalista é sempre um contador 
de histórias, acho que podes ter muitos contadores de histórias que não 
são jornalistas”. Entende que as regras jornalísticas são importantes na 
delimitação do campo de atuação dos diferentes protagonistas que hoje 
se encontram no ecossistema da comunicação.

...eu não acho que a diferença entre ser jornalista ou contador de 
histórias tenha que ver com o tipo de ferramenta jornalística e gé-
nero que tu utilizas. Acho que tem a ver com tu cumprires ou não 
uma ética e um código deontológico, e fazeres aquilo que tem de 
fazer um jornalista. Tu podes contar histórias e não ter nenhuma 
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preocupação com os factos e com a ética e com a deontologia, mas 
não podes ser jornalista sem o fazer”.

Se para Pedro Santos as ferramentas e os géneros não são os elemen-
tos que distinguem jornalistas e contadores de histórias, há, no entanto, 
diferenças entre o trabalho que realizam no “Fumaça” e aquilo que é 
feito nos media tradicionais.

No caso das entrevistas resolvemos dar uma preponderância muito 
grande às pessoas, às caras e às vozes que são menos ouvidas, e no 
caso das reportagens, como elas são contadas em podcast, a maneira 
como as pessoas as percecionam também é bastante diferente se 
forem ao site, porque o que têm é uma transcrição, portanto isso é 
apresentado de uma forma diferente, do que tu esperarias que esti-
vesse apresentado numa reportagem tradicional.

O modelo de distribuição dos conteúdos é um dos aspetos mais 
importantes na era digital, tendo em conta as plataformas onde os con-
sumidores se encontram e consomem informação e entretenimento. 
No caso do “Fumaça”, a opção pelo podcast, desde o início do projeto, 
marcou a diferença. Pedro Santos entende que o formato é apenas uma 
maneira de distribuir o conteúdo, apesar de apresentar algumas vanta-
gens, nomeadamente na produção.

...o que o formato de distribuição permite, e a forma condiciona 
sempre de alguma maneira o modo como tu vais contar a história, 
é uma imersão e uma ideia de que o tempo não está limitado, no 
caso dos jornais ao número de páginas ou ao número de carateres, 
no caso das rádios a uma grelha de programação fixa. O facto de 
teres um tempo quase ilimitado, se quiseres, faz com que tu possas, 
na forma como tratas esses géneros, seja a reportagem dividida em 
séries ou episódios, seja a entrevista, tendo uma, duas, três partes, 
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estando uma hora ou duas horas a falar com as pessoas, permite um 
nível de complexidade e de aprofundamento das questões, que às 
vezes são limitadas por critérios externos, ou seja, têm a ver com 
o espaço ou com o tempo, e não com critérios editoriais, que são 
verificar os factos ou o interesse do que aquela pessoa te está a dizer. 
E o que o podcast nos permite fazer é privilegiar o conteúdo e não a 
maneira como ele vai ser apresentado, porque em teoria é ilimitado. 

Apostar no conteúdo e não ser condicionado por outros fatores que 
não sejam os factos e o interesse do que as pessoas têm para dizer, são 
alguns dos princípios que guiam os trabalhos realizados no “Fumaça”. 
No entanto, Pedro Santos garante que não se trata apenas de uma ques-
tão de conteúdos, formatos ou narrativas, é também uma forma de se 
posicionar em relação ao jornalismo.

Nós não queremos fazer tudo, nós não queremos ser os primeiros a 
dar uma notícia, nós queremos falar e explicar o porquê das coisas 
acontecerem e recusamo-nos a trabalhar a metro. E portanto, como 
escolhemos ter condições de trabalho para as pessoas que trabalham 
connosco, ter tempo para o fazer e fazer histórias em profundidade, 
significa que vamos sempre publicar muito menos coisas em termos 
quantitativos do que os outros meios, e que isso nos vai permitir 
pensar sobre elas e apresentá-las de uma maneira, que se tivesse que 
fazer uma peça durante uma tarde, de rádio, mesmo sonora, nunca 
teria o nível de complexidade que têm as nossas. 

O Diretor editorial do “Fumaça” dá um exemplo do tipo de apostas 
que o projeto tem feito para oferecer conteúdos e narrativas diferen-
ciadas, porque acredita que são essas que permitem que os seguidores 
tenham uma experiência única.

...as duas últimas reportagens que lançámos têm uma banda sonora 
original produzida, e as que vamos lançar agora vão ter também. 
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Portanto, é o tipo de experiência sonora e de narrativa e de contar 
uma história que nós queremos dar a quem nos ouve. E tu não 
consegues fazer isso, não consegues compor bandas sonoras para 
reportagens, séries documentais, etc, de um dia para o outro. Es-
colher fazer menos, significa que nós escolhemos fazer com mais 
profundidade, com mais complexidade, com mais originalidade e 
melhor, no nosso ponto de vista. 

Pedro Miguel Santos acredita que há muitas histórias para contar 
e por isso muito espaço para novos projetos. No caso do “Fumaça” 
lamenta não ter “nem pessoas nem tempo para fazer mais”. Acredita 
que os meios ditos tradicionais também já estão a mudar, mas que ainda 
existem muito para ser feito.

Eu acho que os leitores e as pessoas num mundo híper complexo e 
híper ligado em que nós vivemos hoje, querem isso, querem perce-
ber, querem ter sítios de confiança que lhes possam explicar o que 
é que está a acontecer no mundo. E dizer o que aconteceu não é 
explicar o que aconteceu.

Apostar na explicação das histórias, seguindo sempre o “compro-
misso com a verdade” e testando novos formatos e narrativas, é este 
o caminho que o “Fumaça” pretende seguir. O modelo de negócio e a 
forma como entrega os conteúdos aos seus seguidores também faz parte 
das áreas em que o Diretor refere que pretendem inovar, sendo que a 
equipa já se encontra a trabalhar em modelos próximos do freemium, 
dando, aqueles que apoiam e contribuem para o projeto, acesso imediato 
e em pack a um conjunto de conteúdos, e de forma gradual e periódica 
aos simples seguidores.
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Estamos a testar modelos e formas, não só de chegar às pessoas, novas 
formas de dar às pessoas que apoiam o nosso trabalho e acreditam 
em nós essa vantagem de poder ter logo os episódios disponíveis. 
Isso não sei se é muito inovador ou não, não é nada que não se faça 
há muito tempo, mas bom, vamos experimentar isso e depois logo 
se vê como é que corre”. 

O feedback positivo que têm recebido faz com que acreditem no 
trabalho desenvolvido, mas também que estimulem uma relação com 
aquilo a que chamam “a comunidade Fumaça, as pessoas que subscrevem 
a nossa newsletter e contribuem”. Pedro Santos acredita que “é possível 
fazer este tipo de jornalismo totalmente pago pelas pessoas”, mas tem 
noção que isso implica “criar uma relação com essa comunidade, em 
primeiro lugar que lhes permita ver essa vantagem, ou seja, dar-lhes 
algum tipo de vantagem de acesso aos conteúdos, mas também de 
apoio, de preparação, como costumamos fazer, seja via newsletter, seja 
via redes sociais”. Essa aproximação dos seguidores e apoiantes abre 
espaço para que eles sugiram temas e assuntos, mas também ângulos de 
abordagem e pessoas com quem falar, explica o Diretor do “Fumaça”.

É esse tipo de jornalismo participado, no sentido em que é falado e 
feito com as pessoas, que é transparente, que nós queremos continuar 
a fazer e achamos que isso não só cria uma relação, como permite 
ter uma abrangência de pontos de vista e maneiras de olhar para a 
realidade muito maior, e que portanto nos permitirá a nós fazer um 
trabalho muito mais completo, muito mais interessante”.

Nesta entrevista foi possível recolher as perceções e o olhar de um 
jornalista que, juntamente com a sua equipa, percebeu que o futuro do 
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jornalismo passa pela aposta na qualidade e na inovação dos conteúdos, 
sem esquecer os valores mais básicos do jornalismo.

Considerações Finais

Iniciámos este trabalho com o objetivo de refletir sobre as oportuni-
dades de desenvolvimento do jornalismo, seja através das ferramentas 
introduzidas pelas tecnologias digitais, seja através das novas platafor-
mas e conteúdos. Questionámo-nos sobre a possibilidade de estarmos 
a assistir a uma reconfiguração dos géneros jornalísticos tradicionais 
e dessa forma a criar condições para que novas narrativas e conteúdos 
ganhassem o seu espaço. 

No desenvolvimento do trabalho percebemos que é o facto de po-
dermos identificar os géneros que nos permite pensar em mudança e 
transformação. O Diretor do projeto de media independente “Fumaça”, 
Pedro Santos, realçou, nesse sentido, a importância dos géneros como 
forma de enquadrar o trabalho jornalístico, mas sobretudo como modo 
de orientar os seguidores do seu projeto. Considerando os géneros im-
portantes, o jornalista lembra que estes não podem ser rígidos, nem na 
forma, nem no conteúdo, mas permeáveis à mudança e à experimentação. 

Observámos depois que a produção deve ser pensada não de fora 
para dentro, como num processo de transposição de modelos e formas 
tradicionais, mas a partir de dentro e considerando o ecossistema dos 
media como um todo. Os novos conteúdos devem então permanecer 
atuais e interessantes, terem em conta os interesses dos consumidores e 
serem distribuídos de forma criativa e inovadora. Esta abertura à inova-
ção não pode ser feita sem que se considerem os princípios básicos do 
jornalismo, lembrou Pedro Santos. Sair para a rua, falar com pessoas 
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e confirmar a informação continua a ser determinante para contar uma 
boa história.

Abordámos ainda as diferenças entre contadores de histórias e 
jornalistas, e a ideia de que uns defendem as convenções jornalísticas 
e os outros querem sobretudo ouvir as pessoas, apostando na melhor 
forma de contar uma história. Apesar da distinção, o Diretor do projeto 
“Fumaça” não considera que seja possível ser-se jornalista se não souber 
contar uma história. Lembra, no entanto, que no ambiente digital há 
vários atores que podem contar histórias sem ter de respeitar a ética e 
a deontologia jornalística. Defende que, respeitando as regras, é pos-
sível inovar e fazer das histórias o principal elemento das narrativas, 
sobretudo se existir uma preocupação com a profundidade, uma procura 
pelo “como” e “porquê”, por explicar em vez de simplesmente dizer o 
que aconteceu. Os novos formatos cumprem aqui um papel importante, 
defende Pedro Miguel Santos, uma vez que ajudam a contornar questões 
ao nível da produção, mas sobretudo a contar histórias complexas que 
dificilmente teriam lugar nos media tradicionais. 

Encerramos este trabalho sem respostas definitivas ou certezas abso-
lutas, mas recolhemos dados que permitem apontar no sentido de uma 
mudança, mais do que nos formatos, no modo como os conteúdos e as 
narrativas se podem reconfigurar, dando origem a novos modelos ou gé-
neros. Como explicou Todorov, os géneros são eminentemente políticos 
e um reflexo das condições espirituais e socioeconómicas do seu tempo. 
Assim, se a Epopeia era possível no século XVI, hoje não o é mais. A 
Terceira Revolução Industrial de finais do século XX (que se dirige para 
essa fusão entre biotecnologia e IA a que alguns chamam de pós-humano), 
com o seu cortejo de alterações de sensibilidade, cognitivas e ideológi-
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cas, há-de necessariamente dar origem a novos géneros: miscigenações, 
fusões, hibridizações, apagamento e obsoletização de formas antigas, que 
como a Epopeia cairão em desuso. O investigador de géneros tem assim 
uma tarefa semelhante à do entomologista do século XIX: verificar o 
aparecimento de novas “espécies”, descrevê-las e classificá-las. Algumas 
serão dead-ends do processo evolutivo em curso, e ficarão extintas como 
sucedeu com milhões de espécies, mas outras não.
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Nos Princípios, o Cinema, a Arte e Engajamentos 

O cinema começou como invenção científica. Primeiramente, foi 
mostrado em feiras, como invento que despertava a curiosidade dos 
visitantes. Demorou para ser reconhecido como entretenimento. Figuras 
como Alice Guy-Blaché (Guy-Blaché, 1996) e George Meliès (Martins, 
2003) perceberam, na engenhoca capaz de produzir e projetar imagens 
em movimento, o potencial para contar histórias ficcionais, um pouco 
além dos registros documentais. Mas havia ainda algum percurso a ser 
cumprido para que o cinema viesse a ter a chancela do mundo das artes, 
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reconhecendo-lhe o poder criativo, a capacidade de articular narrativas, 
a partir de concepções e exercícios poéticos. 

Por volta da segunda e terceira décadas do século XX, numa Europa 
em ebulição, artistas considerados de vanguarda começaram a explorar 
os recursos fílmicos para produzir trabalhos refratários à ideia de en-
tretenimento, abertos à experimentação. Marcel Duchamp, que ganhou 
projeção na História oficial da Arte inaugurando os ready-mades como 
legado inquestionável para a arte contemporânea, também enveredou 
pelas possibilidades do cinema, realizando, entre outros, o projeto 
Anemic Cinema (1920). Muitos outros títulos resultaram de experimentos 
artísticos com filmes, assinados por artistas, intelectuais, curiosos, nas 
décadas que se seguiram.

Atento aos impactos da fotografia e do cinema sobre o mundo da 
arte, Walter Benjamin escreveu clássico A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica (Benjamin, 2012). Para ele, o cinema incor-
porava, simultaneamente, o princípio da reprodutibilidade técnica (na 
possibilidade de ter os filmes replicados em cópias a serem mostradas ao 
mesmo tempo em vários lugares) e o acesso por grandes públicos, num 
processo de democratização da cultura. Contrariando a crítica exercida 
pela Escola de Frankfurt, Benjamin mostrava algum entusiasmo com 
a possibilidade de um maior número de pessoas aceder a produções 
culturais, já não restrita a museus, mas multiplicadas tecnicamente, 
em réplicas, cópias, reproduções. Mais que isso, o autor reconhecia, na 
experiência com o filme, um potencial pedagógico capaz de preparar 
a audiência para lidar com as situações de choque impostas pela vida 
contemporânea. Ou seja: a experiência de assistir às narrativas fílmicas 
seria estendida ao mundo da vida, no sentido de preparar as pessoas 
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para (re)agirem frente às demandas cotidianas, crescentemente mais 
velozes e muitas vezes violentas. Vale notar que Benjamin fazia tais 
observações tendo em vista o contexto social e histórico europeu do 
início do século XX.

Mais de um Século Depois...

Mais de 100 anos depois da primeira projeção pública do cinema-
tógrafo, em Paris, as fronteiras delimitadoras de modalidades artísticas 
tornaram-se cada vez mais porosas, estreitando as relações entre arte 
e cinema. Além disso, a popularização da tecnologia digital produziu 
impactos importantes nos modos de se contarem histórias por meio dos 
recursos audiovisuais, bem como na sua veiculação. Foram ampliados, 
também, os papéis atribuídos a essas narrativas. Nesses termos, faz-se 
necessário rever os referenciais demarcadores do que possa ser consi-
derado cinema, em termos das tecnologias disponíveis para a produção 
das narrativas. Do mesmo modo, é preciso discutir as plataformas por 
meio das quais sejam veiculadas as narrativas audiovisuais, fílmicas, 
e os modos como as audiências delas possam se apropriar. Finalmen-
te, cabe perguntar sobre as maneiras como as manifestações da arte 
contemporânea têm se imiscuído com as produções audiovisuais, em 
trânsitos diversos, múltiplos, entre territórios, aparatos tecnológicos e 
plataformas. O cinema e suas múltiplas narrativas têm assumido formas 
e formatos diversificados, em diálogo com os campos artísticos, as 
demandas sociais, as tecnologias de informação e comunicação.

Nesses termos, e pensando nas relações entre cinema, vídeos, nar-
rativas audiovisuais e arte, neste trabalho são propostos alguns pontos 
de discussão sobre como, nestas primeiras duas décadas do século XXI, 
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as narrativas audiovisuais e o compartilhamento em redes digitais con-
figuraram campo fértil para o entrelaçamento da experiência estética 
com o engajamento político, no sentido de abrirem espaços de tomadas 
de posição e explicitação dos conflitos nos embates sociais. O recorte 
dessa discussão recai, particularmente, sobre as ocupações estudantis 
de escolas secundaristas ocorridas em 2015, em Goiânia/GO, e nos 
modos como os aparatos digitais foram utilizados para documentar 
os diversos momentos das ações, tanto no âmbito da organização dos 
grupos de estudantes, quanto dos embates decorrentes com as forças 
policiais, políticas, e dos próprios meios formais de comunicação e 
agenciamento das informações. 

O Coletivo de Mídia Independente Desneuralizador Brasil (Desneu-
ralizador, s.d. e Desneuralizador Brasil, s.d.) tomou parte ativa durante as 
ocupações estudantis em Goiânia, produzindo registros em audiovisual 
que foram compartilhados em plataforma digital, articulando o relato 
do ponto de vista dos estudantes e demais participantes das ocupações, 
que não era veiculado nas mídias hegemônicas. Posteriormente, todo o 
material foi editado, resultando no filme de longa metragem Não tem 
arrego (2018), realizado pelo próprio coletivo. 

Em entrevista, Gabriel Vilela, mentor do coletivo, explica que o 
Desneuralizador é um veículo de jornalismo que prioriza o trabalho 
audiovisual, inspirado na cobertura de mídia ativismo: “a gente faz uma 
cobertura de atos e manifestações políticas (...). O mídia-ativismo é a 
gente fazer mídia para movimentos ativistas, (...) contra a monopolização 
do ponto de vista da mídia hegemônica” (Vilela, 2019). Acrescenta, ainda, 
que o nome Desneuralizador dado ao coletivo buscou inspiração no filme 
de ficção científica Homens de Preto (1997), no qual os protagonistas 
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usam um equipamento chamado neuralizador para apagar memórias, e 
outro, o desneuralizador, para recuperar memórias apagadas. O traba-
lho do coletivo, portanto, teria como objetivo produzir e compartilhar 
abertamente registros de atos e movimentos sociais, cuja memória é, 
geralmente, apagada pelos principais veículos de informação.

O coletivo foi criado em 2014. No ano anterior, Gabriel Vilela 
acompanhou a cobertura que algumas mídias sociais fizeram das mobi-
lizações ocorridas no Brasil, envolvendo uma diversidade de bandeiras 
e pautas de reivindicações. Dentre as mídias referidas estão a Mídia 
Ninja, o Coletivo Mariachi e A Nova Democracia, que registravam os 
atos, fazendo montagens posteriores.  À época, em Goiânia, ocorria 
o Movimento do Passe Livre, com uma efervescência muito grande. 
Ainda sem estar integrado às mobilizações, Gabriel relata que andava 
com uma câmera dentro da mochila, pois gostaria de fazer os registros, 
mas não sabia quando as ações aconteceriam: “mas pensava: quando 
acontecer, eu estou com a câmera. Ou seja: esperava acontecer para ir. 
Hoje eu sei que as pessoas marcam os atos”. (Vilela, 2019).

Nesse período, Gabriel Vilela e Dheniffer Wagata, que também integra 
o coletivo, começaram a aproximação a diversas mobilizações, sobre-
tudo, estudantis, chegando a participar ativamente das ocupações das 
escolas de ensino médio, em 2015. Realizado dentro desses princípios, 
o filme Não tem arrego (2018) aborda essa mobilização. Na ocasião, 
os estudantes de Ensino Médio levantaram-se, em oposição ao projeto 
de delegar a gestão de escolas à Organizações Sociais. A ocupação 
de 28 escolas forçou a abertura do debate público sobre a questão. O 
filme, que gerou discussões políticas, educacionais e sociais, mostra 
a luta dos secundaristas em defesa da educação pública, em 2015, no 
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Estado de Goiás. No final daquele ano, o Governo Estadual, anunciou, 
a partir de um decreto lei, processo No 201500006020341, por meio 
do Edital de Chamamento Público nº 1/2016, a transferência da gestão 
de 23 dentre as mais 1.160 unidades escolares da rede pública estadual 
para Organizações Sociais de educação, as chamadas OS’s, por meio 
da celebração de contratos de gestão – art. 6º, parágrafo único, da Lei 
estadual nº 15.503/05.

As OS´s são instituições privadas, que devem ter sua capacidade de 
gestão comprovada. Elas costumam atuar nos setores estratégicos da 
administração pública, como saúde, educação, cultura e meio ambien-
te. Essas instituições argumentam, em seu favor, o fato de possuírem 
maior agilidade administrativa em comparação com o poder público. No 
movimento, parte do governo estadual, em direção à possibilidade de 
privatizar o ensino, as OS´s podem ser percebidas pela Administração 
Pública como entidades privadas de cooperação, o que gerou muitas 
críticas por parte dos estudante e professores, por serem vistas como 
uma forma de compartilhamento do poder, havendo uma transferência 
de funções. 

No processo de ocupação das escolas por parte dos estudantes, o 
governo de Goiás defendeu seu projeto, argumentando que, através 
desse modelo administrativo descentralizador, seria concedida maior 
autonomia aos serviços sociais essenciais para a sociedade. Com isto 
também seria possível liberar esses serviços do engessamento burocrático 
de que padecem, possibilitando uma parceria muito mais efetiva entre 
sociedade e Estado. O resultado, de acordo com sua argumentação, po-
deria ser visto na oferta de serviços de educação com maior qualidade.
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Na contramão desse discurso, o Ministério Público de Goiás e o 
Ministério Público de Contas do Estado, que atua junto ao Tribunal de 
Contas do Estado, TCE, moveram uma ação civil pública em março 
de 2016 solicitando a suspensão do Edital de Chamamento Público nº 
1/2016, que visava a selecionar Organizações Sociais (OS´s) para as-
sumir a gestão compartilhada de escolas estaduais. A ação previa uma 
multa de R$ 10.000,00/dia no caso de descumprimento (Inquérito Civil 
Público 01/2016). 

O filme, então, articula registros feitos durante os debates, a ocu-
pação nas escolas, sendo protagonizado por vários dos ativistas, com 
entrevistas de professores, advogados e pessoas que acompanharam 
toda a mobilização. Explora, ainda, recursos formais da linguagem 
audiovisual, e imprime à narrativa num ritmo que busca acompanhar a 
força e a intensidade das experiências vividas por todos os participantes. 

Para a realização, Vilela (2019) integrou-se ao movimento, par-
ticipando das ocupações, seja na instalação dentro das escolas, nas 
mobilizações junto às instituições públicas, no enfrentamento às forças 
policiais. Nesse ínterim, produziam os vídeos, que eram disponibilizados 
online. Ele reitera:

Quando começa um movimento de ocupação a gente vai pra lá 
(...), quando é manifestação de rua, a gente participa como ativista, 
porque são pautas que nós reivindicamos também, somos ativistas 
e fazemos vídeos também porque gostamos de fazer.

A decisão de fazer o filme ocorreu um ano depois das ocupações, 
quando as entrevistas com algumas pessoas que participaram das mobi-
lizações foram gravadas. Nessa ocasião, também, tentou-se viabilizar o 
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financiamento coletivo, com campanha por meio de uma página online. 
Contudo, o coletivo não obteve sucesso. O filme foi finalizado sem 
nenhum patrocínio ou financiamento.

Em 2018, como parte das atividades de iniciação científica desenvol-
vidas a partir dos projetos de pesquisa O grupodidatismo de youtubers: 
em época de espetáculo do eu, cabem narrativas coletivas? (UFG) e  
Caiu na rede… É peixe? É filme? É arte? (CNPq), o filme Não tem ar-
rego integrou a programação de um conjunto de títulos, por indicação 
e eleição do público que frequentava as sessões. Alguns dos presentes 
participaram também das ocupações, porquanto fossem estudantes do 
ensino médio, à época. Seus relatos reportaram não só a própria ex-
periência da mobilização estudantil, mas, sobretudo, os modos como 
todos produziram registros continuados em formato de fotografias e 
vídeos, assegurando seu compartilhamento em plataformas digitais, 
estabelecendo redes de interlocução dentro do movimento, e buscando 
ganhar visibilidade junto à comunidade. 

Do ponto de vista técnico, Vilela (2019) relata que, para as grava-
ções abertas, nos atos, prefere usar uma handcam, pela facilidade de 
operação e portabilidade. O equipamento fica seguro à mão em casos 
de fuga e outras demandas, quando está gravando e ao mesmo tempo 
participando das manifestações. Para entrevistas e outras gravações 
com planejamento, pode trabalhar com câmeras de melhor resolução 
de imagem, bem como com gravação de áudio em separado. Contudo, 
o uso desses equipamentos não é obrigatório, de modo que ele tende a 
operar com os recursos de que disponha ao momento. A mesma orien-
tação é adotada pelos outros membros do coletivo. 
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A edição dos filmes é feita no pequeno estúdio, onde também fun-
ciona a produtora de vídeos na qual atua profissionalmente. Assim, o 
coletivo e a produtora estabelecem uma relação de complementaridade, 
porquanto no coletivo se possam realizar os exercícios de criação e 
atuação engajada, e na produtora as atividades de inserção no mercado 
do audiovisual. 

Nesse processo, a plataforma digital de compartilhamento dos ví-
deos cumpre papel central. É ali que os conteúdos das manifestações 
são compartilhados, dando visibilidade aos movimentos, articulando 
discursos políticos do ponto de vista dos ativistas, e documentando as 
ações, o que não é feito pela mídia dominante. Além disso, funciona 
como um repositório dos arquivos para , posteriormente, serem tra-
balhados em narrativas mais cuidadas, pensadas dentro de um projeto 
estético. 

É o caso de Não tem arrego (2018). A discussão do filme aponta 
questões caras às intersecções da arte contemporânea com a produção 
audiovisual e suas narrativas, em trânsitos que vão desde o cinema em 
sua concepção mais convencional às plataformas digitais de compar-
tilhamento de conteúdos, por meio das quais é possível serem abertas 
diversas frentes de ação. Destacam-se, nesses contextos, as produções 
coletivas, articuladas às redes digitais, desde o financiamento, passando 
pelo uso de imagens disponibilizadas online à relação com o público. 
Emerge, também, a discussão relativa à autoria, diluída nos discursos 
construídos coletivamente. Finalmente, a produção engajada, numa 
explicitação das relações entre ética, estética e política, esta entendida 
como a possibilidade de ação no espaço público.
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3 Provisoriamente Conclusões 

Explicitada a estreita relação entre cinema e arte nesta segunda 
década do século XXI, podemos eleger vários temas a serem traba-
lhados tanto pelas produções fílmicas quanto por ferramentas da arte 
contemporânea. No caso do filme Não tem Arrego alguns assuntos se 
entrelaçam. Entre eles, está a Educação, assunto de interesse amplo, 
que sofre os impactos das constantes mudanças nas políticas públicas, 
sendo destinatária dos dissabores de decisões autoritárias, como foi o 
caso dos editais para as Organizações Sociais com vistas à gestão das 
escolas públicas. Esse debate moveu o filme, desde o ponto de vista das 
e dos estudantes, e de professores que participaram das manifestações. A 
potência das imagens funcionou, nessa narrativa, como forma de revelar 
a experiência e a perspectiva que passaria despercebida, não sabida, à 
maioria da população, sendo partilhada apenas pelos participantes e 
suas redes de relações. Esse é um dos princípios que orientam o projeto 
do coletivo Desneuralizador: dar a saber, integrar à memória coletiva 
aquilo que poderia cair no esquecimento.

Essa ideia de mostrar o que vem sendo escondido, omitido, igno-
rado, é uma das formas de embates contra o poder hegemônico. As 
plataformas digitais e os projetos artísticos nelas abrigados podem 
constituir estratégias aliadas a esse propósito, por possibilitarem a 
publicação de conteúdo seja ele vídeo, imagem e texto, em  produções 
independentes, operando com linguagens experimentais, abertas aos 
processos de criação:

acho fantástico porque se não tivéssemos essas plataformas a gente 
nunca teria um espaço de veiculação, ninguém nunca teria visto 



1801

nosso material, porque não existe nenhum outro espaço para escoar 
esse material, a gente nunca teria produzido sem essas plataformas, 
porque (...) quando eu fiz o primeiro vídeo e publiquei... eu só fiz 
o segundo vídeo porque, o primeiro vídeo, as pessoas viram e gos-
taram, foi o que me incentivou a fazer o segundo, o terceiro, o que 
fez o próximo vídeo foi o retorno do anterior. (Vilela, 2019).

O certo é que a produção acontece simultaneamente aos aconteci-
mentos vividos. Neste caso, são as manifestações políticas em prol da 
educação. Essa produção engajada dificilmente seria veiculada pelas 
grandes mídias. Essas plataformas, então, asseguram que essas narrativas 
possam ser transferidas dos micro espaços nos quais os sujeitos vivem, 
ampliando seus alcances, até que chegue a um público diversificado, 
que estabelecem diferentes relações com os eventos narrados. Assim, 
elas podem se posicionar em relação a tais eventos, percebendo-os de 
outros pontos de vista, sobretudo do ponto de vista de seus protagonistas. 
Afinal, “só quem pode dar o significado para esse fato que eu gravei 
são as pessoas que fizeram” (Vilela, 2019).

Já foi dito que as mídias têm sido usadas como experimento de pro-
vocações artísticas em diversos contextos. Dentre as experimentações, 
pode ser citada a TV Commercial 1976, Chris Burden, disponível em 
Ian Thomas. (2015). Com a complexidade da produção simbólica de 
hoje, são múltiplas as possibilidades. Nossa própria noção de mídia 
sofre ajustes e transformações. Um canal de televisão ultimamente pode 
ter menos espectadores do que um canal no Youtube; e a plataforma 
de vídeos é um ambiente onde você pode adicionar vídeos, de forma 
gratuita, observando-se os conjuntos normativos de cada plataforma. 
De acordo com tais normas, os materiais ali veiculados estão sujeitos a 
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condutas que podem, inclusive, resultar em seu bloqueio. Isso interfere 
diretamente nas atitudes políticas estatais e públicas, pois um vídeo 
de insatisfação do público pode ser tirado do ar caso tenha denúncias 
sobre ele.

É de se ressaltar que as plataformas digitais que suportam as redes 
sociais e outras redes de compartilhamento de informações, como ecos-
sistemas, não constituem espaços neutros, tampouco estão a serviço 
de um ou de outro projeto social e político. Enquanto modalidade de 
organização social, no âmbito da cultura digital, também constituem 
espaços de embates, debates, lutas e conflitos. E é exatamente nessa 
direção que ganha força o chamamento à ocupação dessas instâncias, 
do mesmo modo como se fazem necessárias as ocupações dos espaços 
públicos, das ruas, para não perdermos de vista nossos papéis como 
cidadãs e cidadãos na defesa ao Estado democrático. 

Para não esquecer.
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Criação de Roteiros Audiovisuais com a 
Colaboração de Inteligência Artificial

Leandro Vieira Maciel 1

Introdução: um Ghostwriter 2.0?

Imaginemos a seguinte situação: você é uma consagrada autora de 
novelas de televisão. Há mais de 30 anos no mercado, é conhecida por 
trabalhar sozinha e sempre respeitar os prazos de sua empregadora, 
uma grande emissora comercial. Diariamente você entrega 40 páginas 
de roteiro, para serem convertidos em cenas com atores e ir ao ar em 
no máximo uma semana.

Tanto tempo no mercado permitiu que você acompanhasse as mu-
danças tecnológicas: na década de 70, passou do texto à mão para o 
uso de uma máquina de escrever pesada, com suas teclas de sonoridade 
atraente. Na década de 80, seu roteiro era então mimeografado, para 
anos depois ser xerocado.

Na década seguinte, você mesma cede ao uso do computador: é ágil, 
o roteiro pode ser revisado e reescrito à vontade, e você mesma pode 
imprimir. Em meados da década de 90, você tem acesso à internet. É 

1. Mestre em Narrativa Audiovisual - Universidade de São Paulo.
 Universidade Anhembi Morumbi.
 E-mail: lvmaciel@gmail.com
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possível pesquisar, achar textos de referência ou compartilhar seu ma-
terial, com as alterações demarcadas, para toda a equipe. 

No entanto, mesmo com o passar do tempo, você não cedeu ao 
princípio de escrever sozinha. Certo dia, uma doença te acomete: um 
burnout. Como uma pessoa viciada em trabalho poderia sofrer esse tipo 
de estafa mental? O médico então ordena repouso absoluto, o que obriga 
a emissora a contratar um substituto, ou ainda um colaborador- outro 
roteirista para escrever com você. O que, segundos seus princípios de 
trabalho, é inaceitável. 

Mas eis que um funcionário da emissora propõe que você teste 
uma tecnologia nova, o “ghostwriter 2.0”. Ao invés de contratar outro 
roteirista, fornecerão os roteiros dos capítulos já gravados da sua novela 
para um avançado programa de computador. Provavelmente será preciso 
que o computador também acesse novelas e outros trabalhos anteriores 
que você escreveu, ou sinopses e outros resumos que você tenha à mão. 

Após ser alimentado, esse programa realiza a seguinte façanha: ele irá 
escrever um roteiro para o próximo capítulo, que passará então por sua 
aprovação. Você recebe o arquivo por email, no repouso do seu quarto 
de hospital e, depois de ler, tece suas considerações. Mas, ao terminar 
a leitura, diz a si mesma, surpresa: “fui plagiada por uma máquina!”.

Tomemos agora outro exemplo, mais prosaico. Nele, você é um 
roteirista freelancer, trabalhando por conta própria em sua casa, acu-
mulando um número considerável de trabalhos, na maioria de caráter 
não-ficcional. Como você está num nível intermediário de sua carreira, 
deve escrever diferentes vídeos institucionais e corporativos para diver-
sas empresas, que desejam se apresentar a possíveis clientes nas redes 
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sociais ou ainda lançar um novo produto (que pode ir de um modelo 
de celular até uma ração para coelhos).  

Com os prazos muito curtos desse tipo de demanda, e sem poder 
recorrer a uma estrutura maior de trabalho, você se encontra encurralado. 
Então alguém te indica um novo programa de computador, disponível no 
mercado. Ele é uma versão mais acessível daquele usado pela novelista 
do nosso primeiro exemplo. 

Ainda assim, o ghostwriter virtual é capaz de te ajudar: você coloca 
todos os roteiros que já escreveu à disposição do computador, determina 
algumas configurações da estrutura do roteiro (como o uso de locução) 
e pede que ele pesquise por conta própria na internet. Enquanto o 
programa processa seu pedido, você se dedica a outras frentes, e nesse 
meio tempo, a tarefa é realizada: o computador lhe entrega um primeiro 
roteiro sobre a nova ração de coelhos, escrito no seu estilo – tudo isso 
dentro do prazo.

No panorama atual, criar um programa como este é incrivelmente 
complexo e potencialmente frustrante, mas estas situações hipotéticas 
de nossos exemplos podem se concretizar num futuro próximo. Neste 
artigo, iremos expor como um colaborador virtual de roteiros pode 
ser viabilizado, listar as ferramentas e funcionalidades esperadas e, se 
possível, prever o impacto de sua atuação no trabalho dos roteiristas.

1 Quem é o Colaborador no Roteiro Audiovisual?

O roteirista é aquele que é responsável por transformar um texto 
que resume uma história, como sinopses e argumentos, em um roteiro 
que organiza essa mesma história para a conversão em imagem e som, 
distribuídos entre cenas, ações e diálogos de personagens. O roteirista 
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também pode realizar o processo inverso, passando do roteiro para textos 
mais simples, normalmente quando uma equipe envolvida na criação 
de um produto audiovisual (diretores, produtores e outros) necessitam 
de textos para a venda deste produto.

Na hierarquia de trabalho dos roteiristas, o colaborador2 é um segun-
do roteirista que atua no apoio a um roteirista chefe. Este chefe pode 
variar desde de um diretor de cinema que é também o autor da história, 
até um showrunnner3 de uma série televisiva. 

No mercado norte-americano, os showrunners em sua maioria buscam 
outros roteiristas que atuem como uma extensão do próprio trabalho. Um 
livro que descreve bem essa hierarquia é “Homens Difíceis” (Martin, 
2014), focando no poder que os criadores das séries detinham sobre a 
equipe, muitas vezes de forma autocrática, como David Chase na série 
“Família Soprano4”. Contudo, em casos mais tradicionais, como na 
produção de uma sitcom, é comum que um roteirista assuma uma função 
específica, como escrever as cenas de um determinado personagem, ou 
os diálogos de um estilo diverso do showrunner.

No cinema norte-americano, há uma longa cadeia de trabalho de 
diferentes colaboradores, que podem atuar no argumento de um roteiro 
(conhecido como treatment), na revisão ou reescrita de roteiros pouco 
antes de sua produção ou ainda em outros funções semelhantes, como 
o scriptdoctor (responsável por redigir uma análise completa de um 

2. Uma descrição da experiência de um colaborador pode ser lida em Riguetti 
(2017).

3. Termo que se originou na televisão norte-americana, que se aplica a um roteirista 
criador de uma série e que atua como um diretor criativo de todos os episódios. 

4. The Sopranos (EUA, 1999-2007)
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roteiro, apontando as necessidades para sua reescrita)5. De qualquer 
maneira, a legislação audiovisual norte-americana não indica a presença 
do colaborador; ou ele é creditado como um dos roteiristas, ou em outras 
funções, como a de consultor.

O mercado de cinema e o de séries de televisão no Brasil de certa 
forma reproduzem o padrão norte-americano, salvo a diferença que no 
país é comum a centralização criativa dos diretores ainda é predominante. 

No Brasil, a atuação do colaborador é tradicional nas telenovelas. 
Os novelistas montam equipes com colaboradores de sua confiança. 
Ainda que atualmente isso tenha se limitado, é comum que um autor de 
novela contrate 2 ou 3 colaboradores6, como nas novelas da Rede Globo 
de Televisão7. A função deles normalmente é atuar em outras frentes de 
trabalho paralelas ao do autor. Simplificando, podemos esperar que um 
colaborador escreva a escaleta (um resumo cena a cena) de um capítulo 
2, enquanto o autor da novela trabalha no roteiro do capítulo 1, para no 
dia seguinte ele continue de onde o colaborador parou. 

Mas todas essas variações na hierarquia de trabalho do roteirista 
levam em conta um mercado audiovisual bem estruturado. Possivel-
mente, o uso de um colaborador virtual dotado de Inteligência Artificial 

5. Um caso conhecido é o do roteirista Joss Whedon no filme Velocidade Máxima 
(Speed, 1994), que segundo o próprio foi chamado para reescrever os diálogos 
do filme (não sendo creditado) (http://www.imdb.com)

6. Na Rede Globo de Televisão era comum que um autor como Gilberto Braga 
contratasse meia dúzia de colaboradores, como ele e Ricardo Linhares fizeram 
na novela Paraíso Tropical (2007). Por sua vez, outros autores contratam poucos 
ou nenhum colaborador, como no caso de Glória Perez, autora de sucessos 
como Caminho das Índias (2009). Recentemente o diretor do departamento de 
dramaturgia da Rede Globo, Silvio de Abreu, limitou o número de colaboradores 
por novelas, mas tem promovido uma parte deles a autores principais. Fonte: 
http://www.imdb.com e Augusto (2019).

7. Rede Globo de Televisão, é a maior emissora de televisão brasileira, integrando 
o conglomerado midiático fundado por Roberto Marinho em 
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seria mais viável nessas condições, uma vez que as grandes empresas 
poderiam investir maiores recursos na programação do colaborador. O 
cenário ideal para o tipo de programa que estamos propondo é de um 
repertório muito grande de textos prévios, para servir como modelo. 
Quanto maior o banco de dados, melhor.  

Se um colaborador virtual for, por exemplo, atuar na equipe de um 
novelista da Rede Globo, ele poderia ter acesso a todos os roteiros de 
todas as novelas da emissora. Isso é uma imensa quantidade de texto 
e, por que não, de capital financeiro, pois somente na faixa de horário 
menos lucrativa da emissora, a das seis horas da tarde, a Rede Globo 
produziu mais de 80 novelas desde dos anos 70. Uma novelista como 
Gloria Peres já escreveu 12 novelas e 6 minisséries, sendo que um de 
seus maiores sucessos, “Caminho das Índias”, teve 203 capítulos.  Para 
uma empresa deste tamanho, o desenvolvimento de colaborador virtual 
pode não ser interessante num primeiro momento, mas poderia contribuir 
para a redução no tamanho das equipes e a realização de pesquisas mais 
extensivas antes da produção, ou ainda como um recurso para roteiristas 
com algum tipo de imprevisto. 

Agora, no caso de um roteirista freelancer, o que é complicado 
equacionar seria como um programa poderia mimetiza o estilo deste 
roteirista, sendo que na teoria seu corpo de textos deve ser menor do 
que nessas empresas que dominam o mercado. Um caminho possível é 
o acesso a bancos de dados online, compartilhados de maneira colabo-
rativa, mas sem fins lucrativos. Para o roteirista brasileiro, o que pode 
ser um impeditivo é o número menor de textos em português brasileiro. 

Desconsiderando esse limite, um mercado promissor para o cola-
borador virtual é o de roteiro para narrativas seriadas e transmidiáticas. 
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Com a ajuda do programa, o trabalho pode ser exponencial: ao invés 
de se chegar a uma média de 10 tratamentos de um mesmo roteiro (o 
que é comum em produções de televisão e de cinema internacionais), 
a Inteligência Artificia poderia atingir milhares de tratamentos, antes 
de apresentar o resultado para o roteirista. Isso permitiria preencher 
diferentes linhas narrativas num processo decisório como o de uma 
narrativa interativa, por exemplo.  

Após definir o que é um colaborador de roteiro, iremos prosseguir 
para uma explicação sucinta do tipo de programa que nosso ghostwriter 
virtual exigiria atualmente.

2 Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo: Contando 
Palavras 

Os programas de computador que conseguem atingir os resultados 
mais próximos do que estamos propondo são aqueles do tipo conhecido 
como Aprendizado de Máquina8, especificamente do subtipo Aprendi-
zado Profundo9.

Segundo Baranauskas (2007), como citado em Weiss e Kulikowski 
(1991) “Aprendizado de Máquina é uma área de IA [Inteligência Arti-
ficial] cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais 
sobre o aprendizado bem como a construção de sistemas capazes de 
adquirir conhecimento de forma automática”. 

O fato de um programa ser capaz de aprender por si é o que permite 
reconhecê-lo como um tipo de IA. Os cientistas e teóricos da Inteligência 
Artificial se orientam por duas linhas de pensamento: 

8. Mais conhecida no original em inglês, Machine Learning. 
9. Mais conhecida no original em inglês, Deep Learning.
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• Inteligência Artificial Fraca10: é uma linha que considera 
que as máquinas não podem e não poderão verdadeiramente 
raciocinar, então o foco é na criação de um conjunto prede-
terminado de regras (como árvores de decisão), que fazem 
com que ela pareça inteligente; 

• Inteligência Artificial Forte ou Geral: é a linha que considera 
que algum dia s as máquinas serão capazes de demonstrar 
uma inteligência geral, como os humanos ou ainda acima 
deles, autoconsciente e capaz de se adaptar a qualquer cenário. 
No fundo este é o objetivo de toda a criação de Inteligência 
Artificial.

Sobre essa relação, NG (2019) diz o seguinte:

“Quase todo o progresso que estamos vendo na IA hoje é Inteligência 
Artificial Fraca [IAF]. Estes são IAs que fazem uma única tarefa, 
como um alto-falante inteligente ou um carro autônomo [...] Esses 
tipos de IA são um truque, mas quando você encontra o truque 
apropriado, isso pode ser incrivelmente valioso. Infelizmente, IA 
também se refere a um segundo conceito de IAG ou Inteligência 
Artificial Geral. Esse é o objetivo de construir a IA.[...] Eu estou 
vendo toneladas de progresso em IAF, e quase nenhum progresso 
em IAG. [..] isso fez com que as pessoas pensassem falsamente que 
poderia haver muito progresso na AGI, o que está levando a alguns 
medos irracionais, como robôs inteligentes do mal dominado a 
humanidade a qualquer momento”. (Coursera, s.d.)

Nosso colaborador virtual não terá a menor chance de matar seus 
colegas roteiristas. Ele se alinha à chamada Inteligência Artificial Fraca. 
Programas dotado de IAF do tipo Aprendizado de Máquina procuram 
prever um resultado hipotético a partir dos modelos que eles seguem. 

10. Em inglês, chamada de Artificial Intelligence Narrow, ou AIN
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O seguinte diagrama estabelece a relação entre Inteligência Artificial e 
o Aprendizado de Máquina:

Figura 1. Comparativo de Aprendizado de Máquina (Neely, 2018). Considere que 
este diagrama se refere à Inteligência Artificial Fraca.

Quando se refere a texto, o uso mais comum é na redação preditiva, 
como aquela usada em buscadores na internet (Google) ou ainda para 
digitação em celulares smartphones. O programa trabalhar com muita 
informação, no caso textos, e o converte numa resposta ao usuário. 

O aprendizado de uma máquina desse tipo se orienta por um mo-
delo, ou uma base de dados com um grande número de modelos, e não 
seguindo um código de programação (ou seja, ele aprende regras, não 
somente as aplica).  De uma forma bem simples, um programa do tipo 
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Aprendizado de Máquina aplica funções onde uma informação “A” é 
recebida e uma resposta “B” é entregue:

Figura 2. Exemplos de entradas (Inputs) e saídas (outputs) com suas correspondentes 
aplicações, conforme explica o cientista de computação Andrew NG em (Coursera, s.d.) 

Na tabela acima, as entradas de informação no programa Input 
(A) devem gerar uma resposta correspondente, Output (B). Então, na 
primeira linha, temos um programa do tipo filtro anti-spam: ele recebe 
um email (A) e o programa com Aprendizado diz se aquele email deve 
ir para a caixa de indesejados (spam, número 1) ou se deve ser mantida 
na caixa de entrada (“não spam, número zero)11. Um outro exemplo que 
nos interessa é o que está na terceira linha, onde o que entra é um texto 
em inglês e o que sai é sua tradução em chinês.

O que podemos notar é que nosso colaborador virtual deve ser capaz 
de transformar um conjunto de texto A num roteiro B (como um capítulo 

11. É importante lembrar que, por mais que possamos trabalhar com texto, os 
computadores ainda reconhecem e falam a linguagem binária (0 para não e 1 
para sim).
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1 em A e sua continuação em B), assim como numa tradução. Mas na 
realidade serão necessárias etapas intermediárias entre um e outro, com 
alta complexidade, para se realizar essa tarefa.

Para problemas como este, com volume muito grande de informa-
ções, há programas mais elaborados, onde algoritmos são organizados 
em redes com diferentes camadas, vagamente inspirados na biologia 
da mente humana. Esse tipo mais elaborado é então o que chamamos 
de Aprendizado Profundo.

Nesse subtipo, o programa deve classificar toda a informação, mui-
tas vezes sem interferência de um ser humano, e classificar, treinar e 
resolver os problemas por conta própria.  Um dos usos mais comuns 
do Aprendizado Profundo é o Processamento de Linguagem Natural, 
como descrito por Schank (1969), que é o estudo dos problemas em se 
gerar e compreender as linguagens naturais faladas pelos seres humanos 
nos computadores.

No caso da predição de texto, podemos dizer que o computador conta 
caracteres e palavras. Mais precisamente, ele processa as chances de 
uma palavra que foi escrita (uma entrada A em seu sistema) se conectar 
a uma próxima palavra, que o computador então pode escrever por nós 
(uma saída ou uma resposta B).

É fácil compreender essa funcionalidade quando você digita a palavra 
“Bom” e seu celular completa com um “Dia”. Note também que quanto 
mais você utiliza um aplicativo destes, mais ele consegue acertar em 
sua predição, uma vez que você fornece mais informação a ele.

A seguinte tabela ilustra matematicamente a predição:
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Figura 3. Tabela de Co-ocorrência de palavras (Pennington, Socher, & Manning, s.d.)

Essa tabela demonstra como o computador traduz em números a 
relação entre as palavras: num corpo de 6 bilhões de palavras utilizado 
no algoritmo GloVe, as varíaveis “k” (solid [sólido], gas [gasoso], 
water [água] e fashion [molde ou forma, nesse caso] têm diferentes 
incidências em relação às variáveis P (ice [gelo] e steam [vapor]. Por 
isso, a chance da palavra “gelo” estar posicionada antes, depois ou por 
outra palavra a “sólido” é maior (1.9 x 10-4, ou 0,0019 de chance) do 
que estar ligada à palavra “gasoso” (6.6 x 10-5, ou 0,000066 de chance). 
No fundo, programas de computador equipados com Aprendizado vão 
“dar um chute”, isto é, apostar que o certo é inserir a próxima palavra 
baseada na maior probabilidade dela estar relacionada com a anterior. 

Como o Aprendizado Profundo propõe que o computador responda 
a partir de um grande corpo de texto, muitos entusiastas, estudiosos ou 
artistas usam autores com grande produção artística para gerar novos 
textos. Ao invés de ensinar um programa de Inteligência Artificial a 
responder quando o produto do cliente vai chegar, por que não treiná-
-lo para escrever versos como Shakespeare12? Então, o que a máquina 
vai escrever, na realidade é um texto que seria previsível no estilo de 
Shakespeare. 

12. https://github.com/jhlau/deepspeare
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3 Interações Máquina-Roteirista: a Inteligência por Trás da 
Máquina

Devemos agora discutir a relação do homem, no nosso caso do ro-
teirista, com a máquina, para então entender como seria este programa 
ghostwriter de Aprendizado Profundo.  Faremos isso traçando uma 
evolução dos programas utilizados na redação de roteiros audiovisuais, 
desde dos formatadores de roteiro mais conhecidos até alguns já dotados 
de Inteligência Artificial Fraca. Listamos assim: 

3.1 Final Draft (https://www.finaldraft.com )

Figura 4. Tela do programa Final Draft 11

Programa de computador antigo e amplamente utilizado. Sua primeira 
função é formatar um texto seguindo os elementos para a produção, 
como os cabeçalhos com detalhes de fotografia e cenários, os diálogos 
por personagem e outros. 
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O programa é capaz de, através desta formatação, gerar relatórios 
para a equipe de produção indicando quantos personagens existem no 
filme, quantas falas eles têm, quantos cenários precisarão ser locados, 
entre outros relatórios possíveis. 

Há alguns recursos que denotam certa inteligência, como o recurso 
de dicionários e o controle de comentários e revisões. Outros progra-
mas como Celtx e Amazon Storywriter são semelhantes ao Final Draft. 
A formatação é um ponto de partida simples para que o computador 
entenda as partes que constituem um roteiro.

3.2 Story Touch

Figura 5. Tela do programa Story Touch, que mostra tanto uma janela de formatação 
de roteiro quanto a ferramenta gráfica de análise

Esse programa, desenvolvido pela 02 Filmes (http://www.o2filmes.
com/)13, avança além da formatação e oferece um instrumental de aná-

13. Maior produtora de cinema no Brasil.
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lise14. Seguindo tutoriais oferecidos no ambiente web do programa, o 
roteirista pode gerar um gráfico de curva dramática de seu roteiro.

Curva dramática, ou arco dramático, ou ainda linha narrativa é um 
conceito descrito por diversos autores. Pode ser definido como “uma 
linha de desenvolvimento de uma situação dramática” [de um perso-
nagem] (Cannito & Saraiva, 2003, p. 90).

O que teóricos fazem desde de Aristóteles é materializar através de 
algum tipo de desenho como a narrativa se comporta. Há uma tendên-
cia natural e muitas vezes criticada dos roteiristas a seguir e formular 
diagramas, desde da divisão em 3 atos de Syd Field15 até o ciclo da 
Jornada do Herói16.

No caso da curva dramática, os mais diferentes autores chegam a 
um gráfico como este:

Figura 6. Ilustração de uma curva dramática conforme Comparato (1995, p. 181).

14. Outro exemplo parecido é o programa Causality (Hollywood Camera Work, s.d.)
15. Como pode se ver em Nogueira (2014)
16. Como pode se ver em Dias (s.d.).
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Nele, o roteirista define um plano cartesiano, sendo que o eixo X 
é o tempo transcorrido na exibição de um produto audiovisual filme e 
o eixo Y é alguma medida de intensidade dramática. Entretanto, não 
conseguimos localizar um autor que descreva qual é a medida dessa 
intensidade, o que é um ponto crítico17. Se houvesse tal medida, um 
programa de Aprendizado Profundo poderia traçar vetores, uma forma 
de se visualizar a maneira que ele processa as informações. 

No caso do Story Touch, é o roteirista quem deve acionar uma função 
de análise e definir os pesos dos eventos que acontecem na narrativa, o que 
irá gerar gráficos semelhantes ao de Comparato (1996). Um dos tutoriais 
oferece a curva dramática do filme “Cidade de Deus”18 como exemplo: 

Figura 7. Gráfico de macro estrutura do filme “Cidade de Deus”, configurado através 
do programa Story Touch

17. Uma medida pode vir do conognitivismo, mais precisamente de estudos de 
como reagimos à narrative audiovisual, como demonstrado em estudo tais como 
Hasson, U., Landesman, O., Knappmeyer, B., Vallines, I., Rubin, N., & Heeger, 
D. (2008). Neurocinematics: The neuroscience of films. Projections: The Journal 
for Movies and Mind . Ainda assim, no momento não há uma aplicação prática 
em programas de computador. 

18. Longa-metragem produzido pela 02 Filmes, dirigido por Fernando Meirelles, 
co-dirigido por Kátia Lund, escrito por Bráulio Mantovani, em 2002. O filme é 
inspirado no livro de Paulo Lins
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O que é pertinente é que este processo de análise e de visualização 
em gráfico da curva dramática no programa Story Touch poderia ser 
incrementada com Aprendizado Profundo, com a IA gerando as análises 
por conta própria, desde que se encontre um parâmetro concreto para 
ela se ater.

3. 3 Botnik e Outros “Emuladores” de Escritores

Botnik (https://botnik.org) é uma página da internet responsável pela 
administração de diversos bots e outros programas de IA que geram 
conteúdo, alguns deles convertidos em vídeos. Há desde roteiros da 
sitcom Friends a resenhas turísticas imaginadas pelos robôs.

A plataforma é uma representante de um segmento que nomeamos 
como emuladores de escritores.  Como ela, há um bot batizado de 
Shelley (http://shelley.ai/), que cria o início de pequenos contos de 
horror no estilo da criadora de Frankenstein e pede para usuários da 
rede social Twitter completarem as histórias. Há também um programa 
de Aprendizado Profundo que reproduz a escrita de Shakeaspeare.19

Todos os bots apresentam bom desempenho, mas esbarram na 
principal limitação do Aprendizado de Máquina, que é a dificuldade 
em entender contexto. O programa concatena frases que ele encontra 
no modelo, sem necessariamente copiá-lo, mas nem sempre isso faz 
sentido. Há alguns textos publicados por estes bots que soam engra-
çados, sem que devam ser. Como este onde temos um Harry Potter 
canibal:

19.  https://github.com/jhlau/deepspeare
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Figura 8. https://botnik.org/content/harry-potter.html, acessado em 03/03/2019

Na tradução do primeiro parágrafo, Harry mata os Dementadores 
explodindo suas cabeças, enquanto no segundo parágrafo surge essa 
descrição: “‘Não tão bonito agora’, pensou Harry enquanto mergulha 
Hermione num molho apimentado. Os Dementadores estavam mortos 
agora, e Harry estava mais faminto do que nunca”.Ainda que a prosa 
possa se assemelhar ao estilo de J.K Rowling, autora da série Harry 
Potter, a relação entre os fatos não faz nenhum sentido.

Uma vez que a máquina conta palavras, os programadores precisam 
encontrar saídas para dizer a ela que uma palavra tem a ver com a outra 
(para que em resumo ele possa entender que Harry nunca apimentaria 
sua relação com Hermione dessa maneira...) 

O que é importante para nosso colaborador virtual é que ele também 
precisará ser capaz de emular o estilo do roteirista com quem ele está 
colaborando, com o desafio de que o corpo de roteiros será muito menor 
do que o de escritores como J.K Rowling ou Mary Shelley. 

3.4 Benjamin

Ross Goodwin programou a inteligência conhecida como Benja-
min, que foi capaz de escrever os curtas-metragens de ficção científica  
“Sunspring (2016) e “It’s no Game” (2017). Goodwin então trabalhou 
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com uma equipe de filmagem e produziu os filmes sem alterar essen-
cialmente o roteiro – mas ele deixa claro que a equipe interpreta as 
descrições de Benjamin de acordo com a experiência deles20.  

Figura 9. Cena do curta-metragem “Sunspring”, escrito pelo programa Benjamin 
(EUA, 2016)

O próprio Goodwin aponta como a inteligência artificial poderia 
colaborar com o processo criativo, mas sem tomá-lo para si:

Se empregarmos inteligência artificial para aumentar nossas ativida-
des de escrita, vale a pena perguntar como essa tecnologia afetaria a 
forma como pensamos sobre a escrita - e como pensamos no sentido 
geral. Ao produzir máquinas de escrever totalmente automatizadas, 
estou apenas tentando demonstrar o que é possível apenas com uma 
máquina. Em minha pesquisa, estou me esforçando para produzir 
dispositivos que permitam aos humanos trabalhar em conjunto com 
máquinas para produzir trabalho escrito. Minha ambição é aumentar 
nossa criatividade, não substituí-la. (Goodwin, 2016)

Podemos dizer que o que Goodwin faz ao programar Benjamin é de 
alguma maneira uma aplicação do Teorema do Macaco Infinito (s.d.), 

20. Por hora não iremos nos ater nas alterações que o trabalho conjunto entre a 
equipe de filmagem, o roteirista e o computador podem gerar. Mas é um detalhe 
importante a ser retomado em artigos futuros.
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onde se crê que um macaco acertando aleatoriamente as teclas de uma 
máquina de escrever teria uma probabilidade matemática, ainda que 
baixíssima, para escrever Hamlet. O que o artista fez foi “reunir” um 
grupo de “macacos” e configurar as limitações para que copiassem um 
certo material, até que conseguisse escolher as teclas por si mesmos.  

Fazendo isso de forma recorrente, o computador pode gerar texto 
numa sequência de eventos com alguma relação de causa e consequên-
cia. Mas, no caso dos curtas escritos por Benjamin, essa relação pode 
ser difícil de compreender:

Figura 10. Trecho do roteiro de Sunspring, literalmente como foi escrito por Benjamin, 
onde se pode ler: “Ele está de pé nas estrelas e sentando no chão (...) Ele corta a 
espingarda da beira do quarto e a coloca na sua boca. Ele vê um buraco negro no 
chão levando ao homem no teto”.

A limitação de Benjamin é a mesma dos bot que emulam escrito-
res: a falta de contexto. Como novamente ele parece concatenar frases 
de diversos roteiros, ele tem dificuldade para entender o sentido entre 
essas frases. 

3.5 Script Book

Plataforma de Aprendizado Profundo que se propõe a analisar os 
roteiros e prever o sucesso deles no mercado de cinema americano. 
Isso é feito, como a própria empresa diz, revertendo o processo usual 
desse tipo de programa, ensinando a máquina a reconhecer (awareness) 
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o contexto das cenas e dos personagens, fazendo com que ela escreva 
roteiros.

Figura 11. https://www.scriptbook.io/

Eles criticam a falta de contexto de Benjamin no filme “Sunspring”, 
ao mesmo tempo celebrando o nascimento de uma criatividade da IA, 
sem se prender às regras humanas.  Assim como Goodwin, apontam 
que o uso da IA pode servir como gerador randômico de diálogos ou 
situações, o que apoiaria o trabalho do roteirista. 

A plataforma demonstra que em primeiro lugar coloca uma catego-
rização mercadológica do roteiro. Um ponto polêmico que os criadores 
do Script Book procuram responder é que o modelo deles se restringe 
ao mercado norte-americano, impondo as diretrizes de como deve ser 
um filme a partir desse mercado. A empresa responde que eles são uma 
plataforma de “tomada de decisão”, para dar substrato a executivos de 
cinema, sem a intenção de ditar o que é o mercado. 
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Um artigo apócrifo no blog da empresa21 explica como o Script Book 
funciona. Sem detalhar exatamente como, ele aponta que o time do 
Script Book treinou o programa a entender um roteiro, ensinando a ele 
como escrever e o capacitando para ter o que chamaram de awareness, 
ou reconhecimento. O programa seria capaz de:

• Character Awareness: Reconhecimento de personagem. 
Pode reconhecer que Harry Potter é um personagem sem 
traços de sadismo, e não escreveria uma cena como aquela 
apresentada na página Botnik;

• Style & Theme Awareness: Reconhecimento de estilo e tema. 
O programa é capaz de detectar o gênero da história e ainda 
adequá-lo a um determinado estilo. No exemplo descrito no 
artigo, ele faz uma versão sanguinária de Harry Potter, mas 
por ajustar o roteiro ao estilo do cineasta Quentin Tarantino, 
conhecido pelo uso da violência explícita. 

• Structure Awareness: Reconhecimento de estrutura. Na ver-
dade se refere à estrutura do texto do roteiro, ou seja, à for-
matação, como a divisão por cabeçalhos. O programa é capaz 
de entender a partir do cabeçalho que uma cena se passa em 
uma locação específica. Se o personagem está num carro, 
veremos ele dirigindo. A estrutura narrativa de fato, como 
a divisão em atos ou as linhas narrativas que se articulam 
ao longo da história, surgem indiretamente (o dashboard da 
plataforma apresenta um gráfico de Emoções por Cena, mas 
também sem esclarecer como é feita essa medição).

Não chegamos a estudar a fundo a ferramenta secundária da plata-
forma, que é a geração autônoma de texto, que se assemelha ao nosso 

21.  O funcionamento da plataforma é descrito no artigo: Man and Machine: AI as 
(co)-creator in storytelling, em Scriptbook (2018),O artigo faz uma importante 
comparação entre os programas de Aprendizado Profundo atuais. 
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ghostwriter 2.0. Como é uma plataforma complexa para se usar, ainda 
precisaremos de mais tempo para testá-la. 

4 Habilidades Necessárias para um Colaborador Virtual de 
Roteiros

Até este ponto, sabemos que o ghostwriter 2.0 seria um programa 
de Aprendizado Profundo que combinaria de forma complexa uma série 
de funções, e que um exemplo próximo seria o Script Book. 

Partindo do princípio que para criarmos o colaborador virtual esta-
ria disponível um amplo banco de dados de roteiros na língua materna 
do roteirista, e que um time de Tecnologia da Informação e outro de 
Inteligência Artificial estaria acessível, listamos aqui algumas das fer-
ramentas que ele deveria apresentar:

• Predição em linguagem audiovisual: o próprio colaborador 
pode ensinar como se escrever para a linguagem audiovisual, 
eliminando os erros comuns de roteiristas iniciantes, como o 
uso de descrições subjetivas, a falta de indicações de tom na fala 
de um personagem ou a redação de cabeçalhos incompletos;

• Análise de sentimento:  usando programas como o Vader22 
(Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner, pro-
grama que varre as mídias sociais classificando as emoções 
expressas nas palavras ali descritas), seria possível fazer 
a mesma varredura num roteiro, oferecendo uma análise 
emocional e apresentando vetores dessas emoções para o 
roteirista;

• Texto e subtexto: Seria preciso dois programas rodando 
simultaneamente. Enquanto um deles estaria ocupado escre-
vendo literalmente o que iremos ver na tela, um programa 
faria o processo inverso, escrevendo o que o personagem 

22. https://github.com/cjhutto/vaderSentiment, acessado em 25/01/2019
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quer realmente dizer. Feito isso, seria preciso uma função 
que reconhecesse momentos dramáticos na narrativa onde 
o subtexto ocuparia o lugar do texto. Na narrativa, este é o 
momento onde o personagem revela suas verdadeiras inten-
ções, ou ainda traços ocultos de sua personalidade;

• Categorização e geração de linhas narrativas: para narrativas 
interativas que se abrem numa estrutura de decisão árvore, 
como Bandersnatch23, a potência de um programa dessa 
natureza permitiria a predição de diferentes linhas narrati-
vas da história. Isso ajudaria o roteirista a organizar o fluxo 
de interação, com o colaborador virtual escrevendo novos 
caminhos para os personagens. Para outros tipos de história, 
essa predição ajudaria na criação de histórias secundárias;

• Brainstorming: o colaborador virtual ajudaria o roteirista 
de livre associação de ideias. Ele pode gerar nomes de per-
sonagem, oferecer um dicionário de sinônimos (incluindo 
a criação de palavras novas), gerar novas situações para 
personagens informados previamente, ou mesmo propor 
novos personagens;

• Categorização de personagens:  uma vez que o programa seria 
capaz de entender o contexto, ele pode visualmente represen-
tar a hierarquia entre personagens, apontando quem são os 
protagonistas da história e quais são suas forças antagônicas;

• Primeiro tratamento de diálogos: como um dos atributos mais 
avançados de máquinas de Aprendizado é a capacidade de 
gerar palavras e montar frases, elas podem ser úteis na pri-
meira versão de diálogos entre os personagens de um roteiro;

• Redação de escaletas para linhas narrativas:  assim que o 
roteirista resumir a história de determinado personagem 
(numa sinopse ou argumento), o programa poderá redigir 
uma lista de cenas a serem desenvolvidas;

23.  Bandersnatch, terror psicológico interativo disponibilizado na plataforma on 
demand Netflix, no final de 2018
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• Modo randômico: após a estruturação de um roteiro seguindo 
a configuração do roteirista, a máquina pode fazer adições 
randômicas ao roteiro, justamente para evitar que o mesmo 
fique esquemático (se o roteirista seguir de forma rígida uma 
divisão em atos, por exemplo). 

Figura 12. Demonstração da formatação  de uma cena. As setas indicam os elementos 
da formatação

• Conversão de argumento para roteiro: Seria possível fazer 
a descrição narrativa24 de um algoritmo que converteria um 
argumento de um longa-metragem em um roteiro. Ape-
sar de algumas variações, o argumento de um longa é um 
texto de 10 a 20 páginas, descritivo de uma narrativa, que 
envolva conflito entre personagens, com espaço e tempo 
bem localizado. A massa de texto de um argumento não 
apresenta formatação que estruture o texto, sendo uma de 

24. Segundo Formiga at all  (2014, p. 5),  um algoritmo é conjunto ordenado de passos 
executáveis, sem ambiguidade e que definem um processo finito. A descrição 
narrativa seria uma lista, um passo-a-passo usando linguagem natural. O autor 
aponta que isso é vantajoso num primeiro momento para o criador, mas que a 
linguagem natural demanda um enorme esforço para ser traduzida em linguagem 
de programação.
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suas características mais recorrente o uso de diálogo indireto, 
também sem formatação. O programa partiria da formatação 
do argumento em roteiro, dividindo-o em cenas e diálogo.

• Primeiro tratamento de roteiros não-ficcionais: Há um uso já 
difundido no jornalismo, na geração de boletins. Poderíamos 
alimentar o programa com roteiros de vídeos institucionais, 
corporativos e outros dessa natureza, formando assim um 
pequeno banco de dados de certo estilo de escrita nesse for-
mato. A partir de parâmetros que podemos fornecer à IA, o 
programa irá escrever uma primeira versão de um roteiro. Por 
se tratar de textos baseados em muita informação, seria útil 
a pesquisa na internet por dados que preenchem a estrutura 
(utilizando programas do tipo webscrapping).

5 Apontamentos Finais e Outros Caminhos

Hoje, o que parece muito complicado para chegarmos ao ghostwriter 
2.0 é que cada uma das ferramentas que listamos é por si só um pro-
grama de Aprendizado Profundo bastante complexo. Se levarmos em 
conta Script Book como o programa mais próximo do que definimos 
como colaborador virtual de roteiristas, notamos que ainda assim ele 
enfrenta grandes limitações. 

Na prática, todos os programas aqui listados enfrentam um dilema 
que apelidamos de algoritmo do conflito:  mesmo uma IA de Apren-
dizado de Profundo não sabe entender as sutilezas do embate entre 
personagens. Os roteiristas podem reduzir o conflito a algo como uma 
função:

Conflito = Protagonista (Objetivo) X Forças Antagônicas/espaço + tempo 
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Ou seja, o conflito é o embate entre um protagonista norteado, por 
um objetivo, contra suas forças antagônicas, sendo possível determinar 
em que lugar e em que tempo esse embate transcorre.

Esse diagrama causa uma primeira impressão de que o conflito é 
algo absolutamente objetivo e mensurável, um ponto de conexão entre 
Inteligência Artificial e o roteiro, que poderia ser explorado na concepção 
de nosso colaborador virtual. Só que um olhar um pouco mais demo-
rado revela as dificuldades: para o computador, numericamente o que 
é um objetivo? O que apontamos como o sinal de versus (x), pode ser 
de fato uma multiplicação? Quais são os fatores dessa multiplicação?

Temos conhecimento de ao menos um autor que tentou traduzir as 
ações e emoções entre personagens numa narrativa para o computador: 
Lenhert (1981). Ela propõe como uma história pode ser codificada em 
estados de um personagem, classificando como uma ação tem um efeito 
positivo, negativo e neutro (ou de reflexão) para um personagem. Tais 
estados podem ser convertidos num gráfico compreensível por um 
sistema de computadores. Contudo, até o momento não localizamos 
programas de computador que utilizem o modelo de Lenhert. 

O que os programadores conseguiram fazer foi simplificar. Redu-
zir a escolha dos programas a um processo decisório entre sim e não, 
entre escolher ou não uma palavra, seguindo a lógica booleana que os 
computadores de hoje entendem. 

Mesmo o mais avançado programa de Aprendizado Profundo junta 
uma palavra com outra. Até na subjetividade de uma análise de senti-
mentos são feitos clusters: o computador separa pacotes de palavras 
“negativas” e “positivas”. 
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Ele não é capaz de entender se um personagem está tramando contra 
outro. O truque que é feito é escolher o personagem de um roteiro (Walter 
White, o professor que se torna traficante em “Breaking Bad”) e etique-
tá-lo com as palavras próximas a ele (professor, química, câncer, etc). 
Qualquer passo dado fora desse espectro, o computador simplesmente 
erra. Como a máquina entenderia que um personagem usa uma escada 
para se locomover, mas pode usá-la para matar outro personagem?

Figura 13. Na mitologia brasileira, a personagem Nazaré Tedesco usa a escada como 
modus operandi de seus assassinatos. Diversos outros autores de novela citaram essa 
personagem, em situações semelhantes de suas próprias novelas.

Nosso próximo passo será estudar novas ou diferentes tecnologias e 
linhas de programação, como sistemas que apliquem a lógica paracon-
sistente. Essa lógica prevê a existência de contradições em informações 
ou discursos (Varela, 2010). Mas, até lá, nossa novelista com burnout 
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e nosso roteirista freelancer devem preferir suas próprias habilidades 
ou as de seus colegas humanos...
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Públicos y Narrativas Fragmentadas en la 
Comunicación Contemporánea

Franklin Cornejo1

El uso social de las redes sociales y la telefonía móvil conectada 
a internet se están convirtiendo en nuevos medios de contacto y tele-
comunicación que amplían la comunicación interpersonal (a través 
de múltiples formas de seguir el hilo de la información y la conexión 
virtual). Dichos medios de información e interconexiones están confi-
gurando nuevas narrativas y escenarios comunicativos, que, entre otras 
características: a) contrastan la influencia de los medios tradicionales, 
b) generan espacios para nuevos públicos, que emiten opinión pública, 
y c) propician nuevas narrativas. Sin embargo, estos escenarios revelan 
también:

(…) mutaciones de la comunicación y la fragmentación del otrora 
gran público. Está pendiente la tarea de producir nuevos abordajes 
analíticos para dar cuenta no solamente de las modificaciones en la 
arquitectura y las prácticas de la comunicación pública, sino tam-
bién de su posibilidad en un mundo mediáticamente fragmentado, 
con profundas divisiones y desigualdades sociales. (Waisbord & 
Amado, 2017, p.109).

1. Doctor en comunicación social por la Pontificia Universidad Gregoriana.
 Docente de la Escuela de Periodismo - Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

en Lima, Perú.
 E-mail: fcu_75@yahoo.com
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Ante estas mutaciones y fragmentaciones de la comunicación re-
sultan útiles reflexiones que plantean la relación analítica entre medios 
y públicos para comprender la acción del público cuando se trata de 
emitir, producir y contestar mensajes utilizando diferentes medios. No 
se trata solamente del acceso al medio, sino también de conocer posibles 
alcances sociales que tienen los mensajes en la opinión pública. 

Estudiar a los públicos a los que se dirige la comunicación permite 
entender las interacciones sociales en las que surgen los mensajes, 
para buscar los espacios de la vida cotidiana en los que se resignifica 
la comunicación contemporánea. La relación entre medios y públicos 
focaliza particularmente la comunicación interpersonal vinculada al 
uso de los medios; esta orientación del análisis de los públicos es a su 
vez un giro metodológico y conceptual en los nuevos ecosistemas de 
comunicación contemporáneos producidos por las nuevas tecnologías 
en la vida cotidiana. 

El énfasis del público en las comunicaciones en el mundo posmo-
derno es además una propuesta para revisar los debates y conceptos en 
relación a la formación de la opinión pública, pero en un contexto de 
esferas públicas mediatizadas. En contextos con democracias frágiles, 
estados autoritarios, y medios concentrados monopólicamente, los 
públicos encuentran en las comunicaciones de WhatsApp o el uso de 
las redes sociales espacios y momentos para iniciar, continuar y man-
tener contactos con la familia, o generar espacios de comunidad, para 
comentar sobre temas privados y públicos. 

Un caso reciente es el de los ciudadanos venezolanos que han migrado 
a diferentes países de América Latina, debido a las carencias generadas 
por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Los ciudadanos venezo-
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lanos migrantes se mantienen en contacto con sus ciudades de origen a 
través de la telefonía móvil y las redes sociales. 

Asimismo, estudiar la comunicación desde los públicos implica 
también, en el ámbito de la formación profesional, completar el sentido 
holístico de la comunicación, tendencialmente ocupado en formatos, 
técnicas o rutinas de producción para complementar el estudio y apren-
dizaje con cuestiones vinculadas a la vocación y la ética profesional 
de los comunicadores y periodistas, que permitan reforzar enfoques y 
técnicas de cómo llegar (y conocer) a los públicos, en un intento por 
generar mensajes que representen diferentes miradas de los públicos a 
los que se dirigen los mensajes, y con ello propiciar pluralismo infor-
mativo y nuevas identidades. 

A ello se suma también un análisis de los medios a través de ob-
servatorios mediáticos para identificar equilibrios y desequilibrios 
informativos y encuadres noticiosos que influyen de cierta forma en la 
agenda mediática, y posteriormente en las corrientes de opinión pública. 

Un Enfoque para Comprender las Mutaciones de la 
Comunicación y sus Públicos

En un intento por comprender a los públicos y sus narrativas frag-
mentadas se propone aquí analizar algunos conceptos que reconocemos 
relacionados  a “las mutaciones de la comunicación y la fragmentación 
del gran público” Waisbord y Amado (2017), a partir de los cambios 
tecnológicos como la aparición de la telefonía móvil conectada a internet, 
que ha generado una cuarta pantalla, con experiencias de navegación 
virtual portátil, donde los usuarios son al mismo tiempo, receptores 
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de imágenes, audios y textos, pero también productores de imágenes, 
audios y textos.

La virtualidad de navegación en internet a través del uso de la te-
lefonía móvil es el contexto virtual paralelo al real que han propiciado 
las nuevas tecnologías; y en parte este uso de la telefonía móvil está 
cambiando la idea que se tenía acerca del gran público, un público ma-
sivo, receptivo y hasta pasivo frente (y particularmente) a los mensajes 
mediáticos del cine, la televisión y la radio. 

En sus inicios la radio de propaganda buscó formar un gran público, 
pero luego a través de las interacciones entre los conductores radiales 
y sus oyentes, y el mayor acceso al medio (para expresarse además 
con lenguas originarias), la radio se ha ido convirtiendo en un “medio 
democrático”, que busca horizontalidad, cercanía entre el medio y el 
oyente, y mayor participación por parte de los públicos a los que se dirige.

En relación a la virtualidad, el comunicólogo Cristopher Harrocks 
(2004) comenta que “en terminología posmoderna, la primacía de la 
imagen sobre la realidad se une con la narrativa virtual que defiende 
que lo virtual ha incidido de alguna forma en la realidad”.  Con lo cual 
podemos decir que estamos, en parte inmersos en contextos cada vez 
más virtuales, y menos reales, de acuerdo a la frecuencia del uso y 
acceso a la telefonía móvil.

Por su parte, el antropólogo Marc Augé explica que: “el gran mal de 
las redes, es que están trastocando la naturaleza misma de la relación 
humana, alteran espacio y tiempo: puedes contactar con alguien en 
cualquier lugar y circunstancia, cuando relacionarse con el otro nece-
sita dedicar un tiempo y un espacio concreto.  Es paradójico: las redes 
sociales están destruyendo las relaciones sociales. La gente debería 
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detectar que no es suficiente lo que nos dan las redes. Y pasa también 
que provocan que los efectos de reconocimiento sean sustituidos por los 
efectos de conocimiento: vemos a un presentador de televisión como 
si lo conociéramos, pero solo lo reconocemos; y eso pasa con todo y 
con todos”2.

El teléfono móvil conectado a internet y el hecho de navegación en 
internet y sus redes sociales ha modificado la experiencia de acceso a 
la información y la interacción entre las personas. Un efecto concreto 
es la fragmentación de las narrativas, como resultado también de la 
multiplicidad de nuevos espacios virtuales y emisores usuarios de los 
teléfonos móviles conectados a internet; y con ello una mayor conciencia 
de las posibilidades de generar comentarios y opiniones que se publi-
can, con especial insistencia en las redes sociales. Cabe hacer notar que 
los excesos y ataques a las personas forman parte también de la nueva 
comunicación en las redes sociales, lo cual pone en discusión los temas 
éticos, y el respeto de la privacidad de las personas en el ámbito virtual.      

Por otro lado, los usos y gratificaciones conforman una parte de 
los estudios de la comunicación que permiten observar con mayor 
detenimiento comportamientos, actitudes y reacciones de los públicos 
frente a los medios, especialmente la televisión. Encontramos que en 
la profundización de los trabajos sobre usos y gratificaciones se podrá 
conocer aún más las narrativas fragmentadas de los disimiles públicos 
de la comunicación. 

Un trabajo emblemático sobre usos y gratificaciones fue realizado 
por el comunicólogo James Lull, quien realizó análisis cualitativos y 

2. Augé (2019): “Con la tecnología llevamos ya el ‘no lugar’ encima, con nosotros”



1840

trabajos de campo en el contexto doméstico de recepción de la televi-
sión de familias del mundo entero. El trabajo sobre “Los usos sociales 
de la televisión” de Lull (1980) se inspira en la tipología de “Los usos 
sociales de los medios” ya introducidos por McQuail, Blumler y Brown 
en (1972). 

Lull ha seguido con métodos cualitativos y etnográficos, basados 
en la observación participante de los núcleos familiares “el acto de ver 
la televisión” en las casas de varias familias del mundo entero; y ha 
clasificado los usos de la televisión, es decir las “las acciones prácticas 
específicas” de los televidentes en una tipología de los usos sociales 
de la televisión que incluyen usos estructurales y usos relacionales. Al 
respecto, Mc Quail ha dicho que “algunos puntos” de la tipología de 
Lull “valen también para el estudio de otros medios de comunicación” 
(McQuail, 2001, p. 138). 

Finalmente, en nuestra revisión de conceptos proponemos el concepto 
de opinión pública como parte de los procesos y efectos de la comuni-
cación, en un intento por conocer los mecanismos que la componen, y 
cómo se va formando el consenso común frente a temas ciudadanos y 
políticos. Revisar los conceptos de opinión pública, no es simple porque 
existe una diversidad de conceptos relacionados a este tema.

Sin embargo, la opinión pública desde “un modelo discursivo de 
orientación sociológica continúa vertiendo luz conceptual sobre las 
formas en que la opinión pública es fundamentalmente comunicativa 
por naturaleza” (Price, 1988).  En ese sentido podemos decir que la 
opinión pública se constituye mientras existan grupos de interés, inte-
grados por personas que con argumentos y contraargumentos discuten, 
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reflexionan y dan a conocer de manera colectiva y pública puntos de 
vista, comentarios y soluciones sobre cuestiones de interés común. 

Ante los excesos del sensacionalismo, la farandulización y banali-
zación de la prensa y la televisión, las noticias falsas, los autoritarismos 
y la concentración de medios que generan agendas mediáticas poco 
plurales; el hecho de que exista opinión pública, permite la activación 
de circuitos de comunicación (interpersonal y tele mediada, por ejemplo 
a través del WhatsApp), lo cual facilita una comunicación directa entre 
los miembros de la sociedad, para incluir temas o abrir agendas públicas 
que los medios, los políticos y los líderes de opinión no comentan o 
incluyen en sus coberturas informativas, ni en las agendas ciudadanas. 

Seguidamente revisamos en detalle cada uno de las definiciones y 
conceptos (la cuarta pantalla, usos y gratificaciones y opinión pública) 
que proponemos como convergentes a los escenarios de la nueva comu-
nicación con públicos y narrativas fragmentadas que forman parte de “la 
contrafuerza frente a las dinámicas de centralización y homogeneización 
de los medios masivos de comunicación” Waisbord y Amado (2017). 

La Cuarta Pantalla

La cuarta pantalla, es decir la pantalla del teléfono móvil (las otras 
pantallas son las pantallas del cine, la televisión y la computadora) forma 
parte de la revolución electrónica. Una sola pantalla concentra varios 
medios y permite generar contenidos, audios e imágenes. Además de 
facilitar la interacción social a distancia. 

Las grandes empresas de telecomunicaciones, los medios y las ins-
tituciones se están adecuando a las nuevas tecnologías, mientras que 
los usuarios utilizan de manera masiva la telefonía móvil para realizar 
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llamadas telefónicas, jugar, conversar en video, chatear, realizar tran-
sacciones económicas, informarse, ver programas y filmes, entre otros.

La información es portátil y está allí al alcance de la mano. Para 
acceder a esta tecnología se requiere comprar un teléfono móvil, con-
tratar un operador de telefonía móvil y conectarse a internet. Esas tres 
operaciones que parecen ser sin mayor importancia hoy han generado 
ingentes ingresos a los propietarios y proveedores de estas tecnologías 
como las empresas Huawei, Apple o Facebook.

La cuarta pantalla es una oportunidad para acceder en tiempo real a 
la información, pero también se está convirtiendo en un espacio donde 
se limita la privacidad, o se pueden activar mecanismos para la mani-
pulación, sobre este asunto se remite a los comentarios de Eli Pariser 
sobre el “Filtro burbuja” o el caso de “Cambridge Analytica” en el 
contexto de la campaña presidencial de Donald Trump. 

La cuarta pantalla presenta información y desinformación. Hay 
espacio para la ficción y la realidad; ello como parte de una reedición 
contemporánea de lo bueno y lo malo que puede existir en la realidad 
social. Pero esta reedición ve la realidad desde lo virtual, desde lo sim-
bólico, desde la inmediatez de la tecnología. En relación a la pantalla 
como proyección de la realidad, el investigador Roger Silverstone 
(2004) comenta:

La pantalla es, y lo será de forma creciente, el lugar, el foco de la 
vida social y cultural del hogar. Más que el «corazón de la familia», 
más incluso que la misma televisión, la pantalla transmitirá las emi-
siones terrestres y vía satélite, con el horario cambiado o en cintas 
de video previamente grabadas, imágenes por computadora (juegos, 
datos), teletextos, compras u operaciones bancarias interactivas, y 
gracias a sus vínculos con la telefonía (con o sin el videoteléfono), 
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la comunicación personal también entra dentro de ella. A través de 
la pantalla, los hogares o los miembros de los hogares estarán en 
contacto (en el sentido sinestético de MacLuhan) con un mundo cada 
vez más manipulable de imágenes, ideas, palabras y dibujos. Con 
la televisión como el «objeto dominante», la pantalla se convertirá 
en el umbral, en la puerta a un mundo público de oportunidades y 
ocasiones simbólicas y materiales. La pantalla es el punto en el que 
las culturas pública y privada se encuentran, el punto de intercam-
bio, una especie de crisol en el que se funden la información y el 
entretenimiento, las identidades individuales y sociales, la fantasía 
y la realidad. (Silverstone, 2004, p.102).

Sin embargo, la importancia de una lectura crítica frente a los con-
tenidos que lanza la cuarta pantalla es cada vez necesario en el contexto 
de la cultura digital, según Quetglas (2011): “Hay muchas cosas de 
que ahora se dispone con una simple lectura de pantallas, pero esas 
pantallas merecen un lector crítico, agudo, que no se hipnotice. Antes 
de la revolución digital, la educación resultaba indispensable para la 
construcción de ciudadanía; con la revolución digital es indispensable 
y urgente. La condición interactiva de las tecnologías emergentes es el 
centro de nuestro desafío humanitario y de la posible transformación de 
nuestra civilidad (¿y de nuestra civilización?)” (Quetglas, 2011, p. 248 
en Artopoulos, Alejandro (2011) La sociedad de las cuatro pantallas). |

Usos y Gratificaciones

Tal y como comentan Blumler (1979), “la actividad de la audiencia 
es el concepto central de los usos y gratificaciones. La actividad de la 
audiencia significa la utilidad, intencionalidad, selectividad e involu-
cración de la audiencia con los media”. 
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Los estudios sobre los públicos mediáticos son relevantes, porque 
en dichos trabajos se identifican prácticas de consumo medial diferen-
ciado, a partir del tipo de la relación que los públicos tienen con los 
medios que consumen. Dichas relaciones pueden ser “ritualizadas” o 
“instrumentales”.  Por ello resulta significativo detallar los estudios 
sobre usos y gratificaciones para reconocer cómo los sujetos sociales 
se van convirtiendo en un público mediático, y a partir de allí identi-
ficar narrativas que permitan comprender comportamientos, prácticas 
sociales y actitudes. Sobre las relaciones ritualizadas e instrumentales 
de los usuarios frente a los medios, Rubin (1994, p. 29) explica:

Las orientaciones mediáticas ritualizadas o instrumentalizadas nos 
explican la cantidad y los tipos de usos mediático y las actitudes 
y expectativas que se tienen sobre los media. El uso de los media 
ritualizados utiliza más a menudo un medio con la intención de con-
sumir tiempo y con fines de diversión: se relaciona con una mayor 
exposición al medio, así como a mayor afinidad hacia el mismo. 

El uso ritualizado sugiere utilidad, pero por lo demás es un estado 
menos activo o menos dirigido a un objetivo determinado.

El uso mediático instrumental busca un cierto contenido mediático 
por motivos informativos: se relaciona con una mayor exposición a 
noticiarios y a contenido informativo y percibe asimismo que dicho 
contenido es realista. El uso instrumental es activo e intencional. 
Sugiere utilidad, intención, selectividad e involucración.

En gran manera la actividad depende del contexto social y del poten-
cial de interacción. Los elementos tales como movilidad y soledad 
son importantes: por ejemplo, la movilidad reducida y una mayor 
soledad da como resultado una orientación mediática ritualizada y 
una mayor dependencia de los media (Perse & A. Rubin, 1990; A. 
Rubin & R. Rubin, 1982a).
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Las disposiciones actitudinales como la afinidad y el realismo per-
cibido son también importantes. Las actitudes sirven de filtro para 
la selección y la utilización de los media y de los mensajes. Esta 
afirmación es coherente con el argumento de Swanson (1979) sobre 
la importancia de “la actividad perceptual de interpretar o crear sig-
nificado para los mensajes” (pág. 42). Dichas actitudes, resultantes 
de experiencias previas con un medio y que producen expectativas 
para un comportamiento deseoso de gratificaciones futuras, afectan 
al significado” (Rubin, A., 1994, pp. 568-569 en Bryant, Jennings y 
Zillmann, Dolf (1996) Los efectos de los medios de comunicación. 
Investigaciones y teorías). 

La Opinión Pública

En los nuevos escenarios virtuales propiciados, en parte, por los 
teléfonos móviles conectados a internet, se van conformando diferentes 
públicos, con narrativas fragmentadas, que representan otras historias 
complementarias o divergentes a las que presentan los medios tradicio-
nales. Los medios tradicionales de gran influencia para el gran público, 
en el contexto latinoamericano, siguen siendo la televisión y la radio, 
ello se evidencia en su “notable capacidad para formar e interpelar pú-
blicos. La televisión y la radio mantienen altos niveles de audiencia y 
de inversión publicitaria y concentran las campañas de comunicación 
de los gobiernos latinoamericanos” (Waisbord y Amado, 2017, p. 99). 

La opinión pública representa al ciudadano y a la sociedad civil 
activa frente a los poderes de turno. La opinión pública representa 
tendencialmente la participación de las personas (conscientes de sus 
deberes y derechos) y la vigencia de la cultura democrática,  al igual 
que la fiscalización de los ciudadanos frente al poder político. 

Revisar algunos apuntes sobre la conformación de la opinión pública 
resultan claves para comprender, en el contexto de la cultura virtual, los 
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mecanismos que generan circuitos de comunicación alternativos a los 
medios tradicionales y sus agendas únicas. Recientemente en Perú, la 
cobertura del medio digital de periodismo de investigación IDL Repor-
teros permitió develar serios casos de corrupción entre magistrados y 
jueces encargados de impartir justicia en el país andino. La revelación 
de unos audios de negociaciones y conversaciones ilícitas entre jueces 
y funcionarios desencadenó marchas de protestas de las principales 
ciudades peruanas y también la acción del gobierno de turno, con un 
referéndum que llevó a la disolución del Consejo Nacional de la Ma-
gistratura, hoy Junta Nacional de Justicia.

Vicent Price (1994) proporciona algunos elementos para comprender 
los mecanismos de formación de la opinión pública: 

Como la multitud, el público “carece de los rasgos característicos 
de una sociedad” (Blumer, 1946: 189) y sus miembros no tienen 
papeles de status fijos (recuérdense las nociones igualitarias predo-
minantes en el pensamiento del siglo XVIII). Como indicó Blumer, 
“el público es una especie de grupo amorfo cuyo tamaño y número 
de miembros varía según el asunto; en vez de tener una actividad 
prescrita, se empeña en un esfuerzo para llegar a una acción; y en 
consecuencia se ve forzado a crear una acción (Price, 1994, p. 90).

En consecuencia, según  Blumer, argumentación y contra argumen-
tación se convierten en los medios por los cuales se modela la opinión 
pública (pág. 191). Para que esta discusión se realice, es necesario un 
lenguaje común de términos fundamentales, un “universo de discurso”. 
Las personas y grupos involucrados necesitan ser capaces de tener en 
cuenta las posiciones de los otros y deben tener la voluntad de compro-
meterse para determinar un transcurso de la acción colectiva aceptable 
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(pág. 191.). Sin embargo, Blumer se dio cuenta enseguida de que el 
debate público podía darse en un marco desde “altamente inteligente y 
serio” (pág. 192). Siguiendo a Lippmann (1925), sugirió que el público 
se forma generalmente, por una parte a través de grupos de interés que 
tienen un interés inmediato por la forma en la que se resuelve un asunto 
y que participan bastante activamente para conseguir sus peticiones, y 
por otra parte, “un grupo más independiente y con actitud de especta-
dor (…) (en suma de cuentas) la opinión pública es racional, pero no 
necesariamente inteligente” (Price, 1994, p. 45). 

Sin embargo, el mismo Price (1994) comenta algunas consecuencias 
que podría tener la falta de opinión pública, y por el contrario la apa-
rición de la masa, es decir la perdida de sentido crítico y participativo 
con autonomía propia. Al respecto Price comenta que:

Lamentablemente, en la estimación de Mills, las condiciones mo-
dernas aparecen mucho más favorable a la masa que a la opinión 
pública, por cuatro razones básicas: En una masa, a) son muchas 
las personas que expresan opiniones que las que las reciben, pues 
el conjunto de públicos se convierte en una colección abstracta de 
individuos que recibe impresiones de los medios de comunicación. 
b) Las comunicaciones que prevalecen están tan organizadas que es 
difícil o imposible para un individuo responder de forma inmediata 
con algún efecto. c)  La realización de la opinión en acción está con-
trolada por las autoridades, que organizan y controlan los canales de 
tal acción. d) La masa no tiene autorización de las instituciones, por 
el contrario, agentes de las instituciones autorizadas se incorporan a 
esta masa, reduciendo cualquier autonomía que pudiera haber en la 
formación de opinión por medio de la discusión. En consecuencia, 
según los cálculos de Mills, hay pocas discusiones públicas auténticas 
en la vida política moderna, y cualquier discusión que tenga lugar 
no puede considerarse propiamente soberana, en el sentido que su 
“universo de discurso”, se ha visto en gran medida circunscrito por 
los medios de comunicación. (Price, 1994, p. 47).
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Narrativas Fragmentadas

Las narrativas fragmentadas representan la comunicación de la di-
versidad de los públicos relacionados a los medios, pero también a la 
comunicación interpersonal. Allí es significativa la tipología de Klaus 
Bruhn Jensen (2014). 

Jensen (2014) distingue medios de tres niveles diferentes 1) el cuerpo 
humano, que permite la comunicación cara a cara; 2) los medios técni-
camente reproducidos de la comunicación masiva, y 3) las tecnologías 
digitales, que facilitan las interacciones en redes de una persona a otra, 
de una persona a muchas o de muchas personas a muchas otras. 

Las narrativas fragmentadas están relacionadas de manera general 
a: la comunicación masiva e interpersonal; la diversidad de medios 
(incluidos los medios tradicionales y alternativos); la comunicación 
frente a la homologación; la comunicación interpersonal que propicia 
circuitos de opinión pública. 

Las narrativas fragmentadas no deben ser entendidas en un sentido 
negativo pues representan la diversidad de medios, públicos y mensa-
jes que pueden surgir frente a la concentración de medios, la agenda 
mediática única, el  centralismo de los medios y la falta de pluralidad 
informativa.

Las narrativas fragmentadas facilitan opinión pública y nuevas ora-
lidades. Contrarrestan la propuesta de los medios comerciales. En todas 
narrativas existe una actoría por parte de los públicos de los medios, 
que gracias al uso de las nuevas tecnologías, se convierten en emisores 
y productores de nuevos contenidos.
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Estas narrativas fragmentadas representan públicos fragmentados 
que no siguen un solo medio, sino por el contrario son públicos de di-
ferentes medios, que producen y están inmersos en los diferentes tipos 
de comunicación que comenta Jensen (2014). 

Palabras Finales

En el contexto de la globalización de los medios y del uso masivo 
de la telefonía móvil conectada a internet, los usuarios de los móviles 
comunican y emiten opinión convirtiéndose cada vez más en públicos 
conectados en esferas públicas mediatizadas; allí existe una oportunidad 
para el disenso y la crítica de los públicos frente a los medios. 

Con lo cual va culminando el criterio del gran público que recepciona 
los mensajes de los medios. Tal vez por primera vez en la historia de la 
comunicación, podremos conocer más de los públicos (a través de los 
medios digitales), pues los canales y los medios son de libre acceso, que 
generan al mismo tiempo una gran dispersión, nuevos espacios y lengua-
jes para dar a conocer identidades, intenciones, ideologías y prácticas 
culturales como parte de las nuevas comunicaciones contemporáneas.  
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Phubbing: a Comunicação em Sala de Aula sob a 
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A significativa ascensão da Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC) tem interferido no comportamento da sociedade como um todo, 
principalmente na maneira de se comunicar. Um exemplo relevante é 
a utilização do aparelho celular feita sem moderação, no contexto de 
uma sociedade midiatizada. O termo Phubbing, que vem da junção das 
palavras “snubbing” e “phone”, têm ganhado contornos internacionais. 
Este processo influencia no comportamento do indivíduo, com base no 
aumento de consumo de mídias móveis e internet. O propósito deste 
estudo é analisar a conduta deste novo comportamento, com o enfoque 
na sala de aula, que possui o desafio das regras institucionais de ensino 
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que proíbem, em muitos espaços, a utilização de celulares, criando um 
obstáculo para a evolução das TIC; por outro lado temos os estudantes 
que estão imersos de forma desregrada nas práticas digitais, podendo 
estar perdendo o foco institucional e comunicacional.

O objetivo deste estudo é analisar qual maneira o Phubbing se faz 
presente na comunicação entre professor e aluno dentro da sala de aula. 
Tem como objetivos específicos, investigar como outras atividades me-
diadas pelo aparelho celular impactam nas pessoas que sofrem ou que 
pratiquem o Phubbing em situações co-presenciais. Também compre-
ender se a pratica de Phubbing podem ou não serem explicadas através 
dos padrões comportamentais e/ou as particularidades que direcionam 
o uso do aparelho celular em sala de aula.

Com a intenção de investigar a utilização do celular e seus reflexos 
comunicacionais dentro do ambiente escolar, foi desenvolvido um es-
tudo empírico quantitativo. Este estudo foi realizo com jovens de 11 a 
18 anos, do ensino fundamental e ensino médio do ABC paulista. Os 
dados foram coletados usando um questionário on-line, com trinta e 
uma questões, desenvolvido a partir do software Qualtrics. As questões 
analisam o grau de concordância, frequência, preferência, ocorrência e 
opinião sobre assuntos relacionados ao uso do aparelho celular dentro 
da sala de aula, além de questões sobre o perfil de cada respondente. 

Após a coleta de dados, foi elaborado um relatório técnico estatís-
tico e extraídos dados de interesse para o recorte da pesquisa. Para a 
análise dos dados, as informações foram processadas e cruzadas com 
a intenção de definir categorias de análise alinhadas aos objetivos da 
pesquisa, bem como respaldadas nas reflexões conceituais e nas parti-
cularidades identificadas.
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Midiatização Comunicacional

Com o passar dos dias tem sido cada vez mais perceptível que os 
jovens desse século tem se tornado cada vez mais midiatizados, eles estão 
diariamente mais em conectados à Internet, principalmente em acessos 
realizados pelos seus aparelhos celulares. A mídia tem feito com que a 
sociedade seja inserida dentro desse ambiente virtual, fazendo com que 
tudo ocorra ao redor desse novo ambiente disponibilizado. Conforme 
dito por Sodré (2002) a midiatização tem a ver com a propagação das 
tecnologias na vida social, que acaba sendo um processo muito impor-
tante na vida desse século e das pessoas envolvidas. 

Os meios de comunicação também mudaram dentro dessa sociedade 
de midiatização, pois ela abrange esse meio comunicacional, desde 
um grupo grande até um menor, por conectar todos os meios sociais. 
Para esses jovens a maneira mais comum de se relacionar com outro 
indivíduo ou com um grupo de pessoas, é através da internet, eles 
acreditam mais na credibilidade dada pela escrita na internet do que a 
face a face, e foi com o surgimento da internet que houve a possibili-
dade de emitir e receber informações, sem hierarquia para isso, todas 
as pessoas fazem o que quiser com mesma liberdade, um ambiente 
horizontal. Sodré (2002) diz que as relações estabelecidas entre as 
pessoas iriam mudar e se tornariam cada vez mais virtualizadas. E foi 
com o surgimento das redes sociais que isso aconteceu de maneira 
mais rápida, podendo ser feita de qualquer dispositivo móvel, qualquer 
lugar e a qualquer momento. 

Não houve somente uma mudança comunicacional ocasionada pela 
midiatização, além disso, as pessoas passaram a interagir de diferentes 
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maneiras, e receber informações de maneira mais simples e eficiente, 
trazendo grandes benefícios para a sociedade. Porém ao receberem tais 
informações, cabe ao jovem analisar se devem ou não retransmitir o 
conteúdo.

Com o surgimento e a utilização do dispositivo como meios de 
comunicação acabam diminuindo as barreiras existentes dos contatos. 
Sobre isso, Santi (2013) diz que midiatização passa a ser o processo de 
referência que organiza a vida social. O social nesse século deixa de 
ser apenas midiáticos e passam a ser mais tecnológica, essa tecnologia 
está sendo de fácil alcance para grande parte da população, por estar 
próxima a elas dentro dos seus dispositivos móveis. 

Para Mouillaud (1997) o dispositivo pode ser classificado como algo 
que impõe as suas formas junto com o seu modo de estruturação do 
tempo e do espaço. A decisão da forma na qual ele será usado pode ou 
não sofrer um impacto nas relações estabelecidas da maneira comuni-
cativa entre os emissores e receptores, mas isso cabe ao jovem que esta 
fazendo uso de tal tecnologia. Segundo Ferreira (2008) a midiatização 
é resultado da relação entre processos e dispositivos, nesse sentido os 
dispositivos passam a ser utilizados por todos, mudando a forma de se 
relacionar e de receber informações. 

Com o surgimento e a utilização do dispositivo como meios de 
comunicação acabam diminuindo as barreiras dos contatos. De acordo 
com Hjarvard (2013) as mídias estão sujeitas, do mesmo modo, a esses 
processos de modernidade e passam a desempenhar funções específicas 
que derivam de padrões gerais de desenvolvimentos institucionais, 
apoiado por Couldry (2012) sugere que entendamos a midiatização 
como um “metaprocesso”, ou seja, o processo de midiatização é de-
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corrente do uso frequente de mídia, a midiatização mostra a mudança 
que fez através da mídia não só na cultura, mas também na sociedade 
como um todo, isso ocorre, pois conforme dito por Hjarvard (2013) ela 
denota os processos pelos quais a cultura e a sociedade torna-se cada 
vez mais dependentes dos meios de comunicação e sua lógica como 
mídia integra-se em práticas culturais e sociais em vários patamares.

Foi através da midiatização que a sociedade se tornou dependente 
da mídia, que tem o um papel importante, pois influencia na comuni-
cação. Rodrigues (2001) diz que as naturezas do campo das mídias 
estão associadas ao desempenho das funções de regulação, que acabou 
tornando-se indispensável junto à gestão das relações dos diferentes 
campos sociais, e foi nesse momento que as regras da mídia passam a 
ser usadas por outros meios sociais.

A midiatização é caracterizada por uma evolução onde a mídia 
tornou-se institucionalizada dentro de outros domínios sociais, poden-
do influenciar outras instituições, sejam elas escolares, empresariais, 
sociais etc. 

A midiatização é compreendida por partirem da ideia da relação 
estabelecida entre os diferentes campos e suas regras e tem como 
base a ideia de zonas de afetação, Fausto Neto (2006) retrata que a 
função da midiatização acaba influenciando outras esferas sociais, 
pois através das práticas institucionais elas conseguiram impulso 
próprio. Segundo Hjarvard (2014) as práticas sociais são “estendi-
das” pelo tempo e espaço e diferenciadas em subpráticas através da 
especialização e divisão de trabalho, ou seja, as mudanças devem ser 
consideradas como transição social e cultural apoiada em influências 
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institucionais, que altera o equilíbrio entre as instituições, configurando 
novos recursos e regras.

Pode-se observar em estudos recentes feitos por Karadağ et al. 
(2015), Angeluci e Huang (2015) e Blachnio et al. (2016, relacionados 
ao Phubbing indicam nuances sobre os efeitos dos dispositivos móveis 
nas interações face-a-face, tem mostrado como novos usos e hábitos de 
novas mídias estão relacionados com mudanças contemporâneas nos 
perfis de identidade da juventude.

Materiais e Métodos

Para a investigação sobre a utilização do aparelho celular e quais os 
reflexos que a utilização vem trazendo em aspectos comunicacionais 
dentro dos ambientes escolares, foi desenvolvido um estudo empírico 
quantitativo, amparadas pelo delineamento de Gil (2018), com a intenção 
de analisar os dados respondidos por cada aluno, para ele nos estudos 
empíricos são apoiados somente na experiência vivenciada, seja pelo 
pesquisador ou pelos respondentes. Nesse caso a experiência analisada 
foi a vivenciadas pelos jovens entrevistados.

Após as entrevistas realizadas e os dados coletados, foi feito uma 
tabela para a análise dos resultados levantados, logo após tal processo foi 
feito um tratamento estatístico dos resultados obtidos. Pode-se classificar 
tal processo como qualitativo, entendendo que conforme o que descreve 
Gil (2018) tal processo de analise de dados pode ser denominado como 
qualitativo, pois faz a utilização de tabelas, e gráficos pra identificação 
e levantamento das informações desejadas e apresentadas.

O envio das questões e a obtenção das respostas foram feitas de 
maneira online, através de um software chamado Qualtrics, ele é uma 
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plataforma que oferece pesquisas e informações em tempo real, é sim-
ples e fácil de ser utilizado, basta inserir as questões e enviar para as 
pessoas responderem o questionário, ele possibilita também a criação de 
pesquisas de fluxo avançado, geralmente esse processo é mais utilizado 
na em empresas, e os resultados são apresentados em uma semana. Esse 
software entrega informações detalhadas em tempo real. 

As questões que foram enviadas para os alunos tinham como 
intenção a analise de concordância, frequência, preferência, ocorrência 
e opinião em sobre os assuntos relacionados à utilização dos aparelhos 
celulares dentro da sala de aula, além disso, foi possível também iden-
tificação e analise do perfil de cada entrevistado. 

Após esse processo de envio do questionário e obtenção das respostas, 
foi elaborado um relatório técnico estatístico, através desse processo foi 
possível a extração de dados para delineamento e recorte para área de 
interesse da pesquisa. Com as informações obtidas e disponibilizadas 
elas foram processadas e cruzadas com o objetivo da pesquisa, que é o 
de definir categorias, bem como respaldadas nas reflexões conceituais 
e nas particularidades identificadas.

Análise dos Resultados

A pesquisa foi realizada com jovens estudantes do Ensino Funda-
mental e Ensino Médio, com idade entre 11 e 18 anos, localizado na 
região do ABC Paulista, São Paulo, Brasil, contou com uma amostra 
de N=140, sendo 66 alunos do gênero feminino e 74 alunos do gênero 
masculino, conforme demonstra na figura 1.
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Figura 1. Amostra da pesquisa. Elaboração própria

Figura 2. Escola possui acesso à Internet liberado. Elaboração própria

Através dos dados coletados, nota-se que este estudo apurou que 
os aparelhos celulares estão grandemente presentes no dia a dia dos 
jovens fazendo parte do seu meio comunicacional, o que inclui sua 
inserção também no ambiente escolar. Mesmo que com acesso restrito 
nas escolas, em algumas áreas, conforme apresentado na imagem (Fi-
gura 2) onde apenas 9% das escolas disponibilizam o acesso gratuito à 
internet, com 91% não disponibilizando isso, pode-se então observar 
que os alunos acessam seus aparelhos mesmo que sem internet gratuita 
na escola, são acessos realizados por conta própria ou disponibilizados 
por um colega, através de ancoras Wi-Fi.

Conforme dados levantados da pesquisa e apresentados no gráfico 
1, apenas 10% dos respondentes não acessam o aparelho celular quando 
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estão na sala de aula, o restante o fazem, mesmo que com a existência 
de regras que proíbam tal consumo e sem o acesso à Internet disponi-
bilizado pelas escolas.

Gráfico 1. Uso de aparelho celular em sala de aula. Elaboração própria 

Gráfico 2. Frequência de uso de celulares em sala de aula. Elaboração própria
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De acordo com as informações dadas pelos entrevistados, podemos 
notar conforme apresentado no Gráfico 2, 53% dos entrevistados dizem 
utilizar o aparelho celular algumas vezes durante as aulas, 35% dizem 
utilizar apenas poucas vezes o celular durante as aulas, 9% dizem uti-
lizar a aula toda e somente 3% dos alunos disseram nunca utilizar o 
aparelho durante as aulas.

De acordo com os resultados obtidos, são em media 11 horas por 
dia de uso do aparelho celular, grande parte desse tempo de utilização 
acontece na residência dos entrevistados. Já na escola o uso fica em media 
3 horas, utilizados durante as aulas e no intervalo, considerando que o 
período de aula tem a durabilidade de 5 horas, pode-se então observar 
que os jovens passam metade ou mais da metade conectados aos seus 
respectivos aparelhos celular, conforme mostra a figura 3.

Figuras 3. Locais x tempo de uso de aparelhos celulares. Elaboração própria
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Figura 4. Aplicações mais utilizadas pelos jovens. Elaboração própria

Ao procurar compreender esse contexto de jovens hiperconectados, 
com base na pesquisa é possível observar que as ferramentas mais 
utilizadas referem-se ao YouTube como forma de busca por vídeos, 
explicações das atividades dadas em salas, tutoriais e musicas, e o 
WhatsApp que abrangem as necessidades comunicacionais do dia a dia 
desta sociedade midiatizada, os jovens estão cada vez mais utilizando 
tais aplicativos como maneira de estabelecer relacionamentos entre as 
pessoas de forma virtual, fazendo com que a presença física seja deixada 
para segundo plano. Na figura 4 podem-se observar também os outros 
aplicativos colocados como opção no questionário, bem como o nível 
de acesso feito a eles pelos entrevistados.

Os alunos durante as entrevistas foram questionados sobre a utili-
zação do aparelho celular no período de aula, conforme apresentam na 
figura 5 os entrevistados informaram que eles acabaram utilizando o 
celular para fotografar lições, para pesquisar sobre duvidas dos conteú-
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dos passados em aula, entretanto um fator citado, mas não como sendo 
principal motivo é a necessidade de comunicação com as pessoas do 
seu convívio virtual, mas foi através desses dados que possibilitou a 
compreensão que a utilização do aparelho celular não é feita para meios 
de comunicação como sendo seu principal objetivo, mesmo sendo uma 
intenção citada não esta entre as principais que leva a tomar essa atitude 
durante as aulas.

Figura 5. Principais conteúdos acessados em aparelhos celulares em sala de aula. 
Elaboração própria

Conforme dados apresentados no Gráfico 3 sobre o que leva a utili-
zação do aparelho celular durante as aulas, 29% relatam que o que mais 
fazem a utilização do celular é a falta de concentração na aula, pois os 
alunos acabam pensando em outros assuntos, 25% dos respondentes 
dizem utilizar o celular somente nas aulas na qual não se interessam/
gostam, 16% dizem que fazem uso do celular pois a aula esta muito 
difícil, com a mesma porcentagem outros respondentes dizem não gostar 
muito da matéria e por isso tomar tal atitude. O que aparece com apenas 
1% é que há muita matéria e que o respondente esta cansado.
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Gráfico 3. O que leva ao uso do celular em sala de aula. Elaboração própria

Segundo os dados coletados pode-se notar que ha fatos específicos 
que levam os jovens a acessar os seus aparelhos celulares, conforme a 
pesquisa realizada obteve entre os resultados que a maioria mostrou não 
praticar esse ato intencionalmente, para os respondentes a utilização 
ocorre sem percepção e de maneira natural, entre os outros sentimentos 
apresentados que levam aos jovens terem tal atitude estão: tedio com 
22,86%, felicidade com 11,43% e ócio 10,00%, conforme mostra no 
gráfico 4.
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Gráfico 4. Sentimentos que levam ao uso do aparelho celular. Elaboração própria

Dentro desse cenário apresentado, mais da metade dos jovens entre-
vistados afirmam que ao utilizarem os aparelhos celulares eles não tem a 
intenção de ignorar a comunicação dado ao professor ou pelo presente, 
23% dos entrevistados nunca pensaram sobre a atitude atrapalhar essa 
comunicação estabelecida, pode-se observar os valores mostrados no 
gráfico 5, a informação vai de acordo com o que apresenta no gráfico 
4 onde apresenta que não se sabe ao certo o que leva a utilização do 
dispositivo, visto que o percentual foi bem parecido entre as opções 
disponibilizadas na entrevista e pelas respostas dos jovens. 
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Gráfico 5. Uso de aparelho em sala de aula x phubbing. Elaboração própria

Através dessa analise, procurou-se compreender se o Phubbing 
ocorre unicamente dentro do ambiente escolar ou se acontece também 
fora dele, e caso ocorra de que forma pode ser notado dentro do ambiente 
comunicacional, se as pessoas observam que estão tendo a seguinte 
pratica ou se as que sofrem também notam tão situação, se sim, de que 
maneira é percebível.

Como retorno desse questionamento, de acordo com os resultados 
apresentados no gráfico 6, é possível ver que para esses jovens entre-
vistados usar o aparelho celular na presença de outra pessoas não se 
configura na ação de ignorar o presente, pois para eles esse ato ocorre 
de maneira natural sem que haja uma intenção ou percepção desta 
atitude, dos respondentes apenas 20% dizem usar o aparelho celular 
realmente para a pratica do Phubbing, com o intuito de ignorar a pessoa 
com o auxilio do celular, sem que haja maiores problemas, fazem isso 
de forma simples e constante. 
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Gráfico 6. Uso de aparelho de celular na presença de outras pessoas x Phubbing. 
Elaboração própria

Como pode ser observado na figura 6, 22,15% dos jovens entrevista-
dos utilizam o dispositivo móvel constantemente sem perceber, de forma 
natural, quando se dão contam já estão fazendo uso do aparelho celular, 
já 14,47% dos jovens utilizam como forma de lazer e distração, um 
hobby, sem vícios ou como algo dependente. 12,06% utilizam somente 
para maiores necessidade, quando aparece algo para ser feito de ultima 
hora, 10,96% disseram fazer uso caso a conversa presencialmente esteja 
bem desinteressante, procuram um refúgio dentro do ambiente virtual, 
10,75% fazem uso do celular quando precisam compartilhar algo com 
alguém dentro das redes sociais ou e-mails naquele momento exato, 
e somente 8,55% utilizam o smartphone com a intenção da pratica do 
Phubbing com o intuito de não conversar com as pessoas que estão ao 
redor, preferindo a comunicação virtual.
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Figura 6. Motivos de uso do celular na presença de outras pessoas. Elaboração própria

Gráfico 7. Relacionamento com outras pessoas e o tratamento com o Phubber. 
Elaboração própria

Conforme dados do gráfico 7, analisando a pratica de Phubbing 
feitas por esses jovens entrevistados, 37% declaram que a situação não 
gera incômodo e que acabam não reclamando de nada, pois é algo im-
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perceptível, já 28% sentem-se mal com a situação, mas ainda nenhum 
deles reclamam para o Phubber, 19% não gostam da situação ocasionada 
pela atitude, e reclamam para quem esta praticando e os outros 16% 
durante tão situação deixa o Phubber sozinha, sem reclamar, apenas 
se retiram do local. 

Durante a pesquisa realizada sobre a pratica do Phubbing dentro 
do ambiente escolar como forma de diferentes comunicações, foi feito 
uma pergunta em paralelo para análise de mais um resultado, a intenção 
era descobrir se as escolas dos entrevistados utilizavam como forma 
de comunicação na divulgação do conteúdo à internet/celular como 
ferramenta de aprendizagem e pode-se notar que 90% utilizam às vezes 
durante as aulas como forma adequada e aproximadamente apenas 9% 
nunca utilizam ou o professor em sala não aprova ou disponibiliza tal 
ferramenta para conteúdos (Gráfico 8).

Gráfico 8. Aulas com uso do celular. Elaboração própria
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Considerações Finais

Através desse estudo foi possível analisar e entender melhor o 
Phubbing como forma de comunicação dentro do ambiente escolar, e 
compreender qual a relação gerada na maneira comunicacional entre 
o aluno e o professor, através dos resultados apontados referentes aos 
acessos realizados no aparelho celular, a frequência de utilização, qual 
a forma da usabilidade, porque do uso e a reação ao estar presenciando 
essa atitude de Phubbing, sobre a situação vivenciada e quais as ações 
tomadas depois de tal ato. 

Com esse estudo podemos perceber que o Phubbing não é uma 
pratica intencional realizada pelos jovens, os pesquisados não entendem 
como um ato premeditado e com viés negativo, simplesmente acontece 
por razões que nem sempre são claras para eles próprios.

Pode-se dizer que o uso do celular advém de vicio, onde grande parte 
dos jovens buscam meios de se comunicar através dos dispositivos.

Mesmo com regras claras sobre o uso do celular dentro do ambiente 
escolar, a cultura digital dentro do cotidiano dos jovens trouxe mudanças 
contemporâneas no perfil de cada um delas, fazendo com que o uso do 
celular seja inevitavelmente utilizado dentro das salas de aula.

Os jovens relatam que dependem desses dispositivos para a comu-
nicação diária. 

Conforme apresentados na pesquisa os jovens utilizam mais os celular 
como para a utilização de ferramentas como Youtube e WhatsApp porem 
nas salas de aulas, eles relatam utilizarem para pesquisas academias 
quanto aos assuntos dados em sala, tal utilização acabam causando 
dependência dos dispositivos para a vida cotidiana dos usuários, isso 
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tem acontecido diariamente e podemos notar ao redor de todos nos, a 
comunicação esta a cada vez virtual e não presencial, mesmo que dentro 
de uma sala de aula. 

Muito ainda deve ser pesquisado sobre esse fenômeno, sobretudo em 
países onde o tema ainda é pouco explorado, como no caso do Brasil.
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A Midiatização e o Fenômeno dos Memes 
Durante Protestos

Anelisa Maradei1

A midiatização se tornou um termo emergente nos últimos anos para 
tratar dos impactos que as “instituições tecnológicas” (Rüdger, 2015), 
como a imprensa, o rádio, a TV e a internet, têm tido na comunicação 
dos indivíduos no seu cotidiano. Uma teoria vista por muitos autores, 
como capaz de constituir um paradigma na área de conhecimento da 
comunicação. Para os adeptos desta referida teoria, com o avanço da 
mídia, as instituições não podem mais ser pensadas sem contemplar os 
impactos que mídia a elas impõem (Braga,2006; Fausto Neto, 2008; 
Hajarvard, 2014; Sodré, 2002).

A teoria busca refletir sobre o fato de a mídia ter se integrado às 
rotinas de outras instituições (partidos políticos, religião, família, tra-
balho, escola etc). Dentro desta perspectiva teórica “[...]um número 
cada vez maior de atividades destes domínios institucionais é realizado 
através tanto dos meios de comunicação interativos quanto dos meios 
de comunicação de massa” (Hajarvard, 2012, p. 53).
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Tradicionalmente, a mídia vinha sendo, na maioria das vezes, ob-
servada como algo apartado da cultura e da sociedade. Entretanto, as 
pesquisas sobre os efeitos da mídia no público têm passado por evo-
luções. Atualmente, tem–se abordado efeitos persuasivos mais sutis, 
respeitando a capacidade do receptor e considerando aspectos como 
mediações e midiatização. Dentro da perspectiva proposta por esses 
autores Thompson (2014), Silverstone (1999, 2005), Martin-Barbero 
(1997, 2009), Hepp (2014), Hajarvard (2008, 2013, 2014), entre outros, 
a mídia capitalista2 não mais determinaria o que as pessoas pensam, 
ou seja, esses autores não excluem a autonomia dos sujeitos. Haveria 
muitas outras implicações no processo comunicacional, fatores sociais 
e culturais.

Por isso, nos propusemos a realizar uma reflexão teórica, combinada 
com pesquisa empírica, acerca dos impactos do processo da midiatização 
nas interações comunicacionais que ocorrem durante os movimentos 
sociais da atualidade. Usamos como objeto de estudo os memes postados 
durante o processo pré-impeachment da ex-presidente do Brasil, Dilma 
Rousseff, do Partido dos Trabalhadores.

O período analisado e que nos norteou em nossas articulações foi o 
das manifestações realizadas durante os dias 13 e 18 de março de 2016 
no Brasil. A escolha desses momentos históricos, bem como a opção pela 
observação de memes deve-se, em primeiro lugar, ao fato de já termos 
adotado a ambiência da comunicação pelo Tuíter durante os movimentos 

2. Adotamos um conceito proposto por Fuchs (2015, p. 24), para quem a mídia 
capitalista “envolve empresas que são privadas, pertencentes a indivíduos, famílias 
ou acionistas. Está culturalmente localizada na esfera pública, mas, ao mesmo 
tempo, faz parte da economia capitalista e, assim, não só produz informação 
pública, mas lucro monetário e financeiro ao vender audiência/usuários e/ou 
conteúdo.
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de protesto como objeto de estudo em nossa tese3, defendida em março 
de 2018. Na oportunidade observamos um alto índice de interações en-
volvendo humor (34% das postagens do dia 13 de março e 75% do dia 
18 de março) e violência simbólica (33,3% das postagens do dia 13 de 
março e 58% do dia 18 de março) na comunicação pelo Tuíter, o que, 
algumas vezes, ocorreu por intermédio do uso de memes. É importante 
esclarecer que, no presente estudo, mais do que a quantidade de  me-
mes em termos absolutos, pois no total estamos falando de onze, num 
universo de 300 postagens, a importância de se observar essa forma de 
interação deve-se ao alto índice de curtidas e ao engajamento por eles 
obtidos em termos de compartilhamentos e/ou comentários.

Em termos metodológicos, observamos os memes à luz da Teoria da 
Midiatização, pois percebemos que as interações que se processam nas, 
e a partir das redes sociais online durante os movimentos de protesto são 
impactadas por tal fenômeno. Também nos apoiamos em uma análise 
de rede, mais especificamente, da rede social online4 Tuíter. O Tuíter 
foi escolhido porque é menos afetado pelos algoritmos de filtragem 
em relação ao Facebook (Tufekci, 2015), por ser potencialmente mais 
democrático e mais público (Recuero et al., 2017) e pela facilidade de 
coleta de dados.

3. Maradei (2018).
4. Se por um lado redes sociais relacionam-se a pessoas conectadas em função de 

um interesse em comum, mídias sociais associam-se a conteúdos (texto, imagem, 
vídeo etc) gerados e compartilhados pelas pessoas nas redes sociais (Gabriel, 2010, 
p. 202). Como tanto redes sociais como mídias sociais, no nosso entendimento, 
tem muito mais a ver com pessoas do que com a própria tecnologia, adotaremos 
o termo redes sociais online, no corpo desse trabalho, para abordar o fenômeno 
da conexão dos atores sociais pela internet, especialmente o Tuíter, que é nosso 
objeto de estudo, ainda que o microblog seja considerado por muitos autores 
uma mídia social.
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A pesquisa parte da observação em profundidade de 300 posts, 
coletados por mecanismo de busca semântica (utilizamos as hashtags: 
#globogolpista, #vemprarua, #acordabrasil, #protestobr, #protestosbr, 
#protestosp e #mudabrasil). Foram analisados 150 posts de 13 de março, 
período em que a sociedade esteve mobilizada a favor do impeachment 
de Dilma Rousseff, nas redes e nas ruas, e 150 de 18 de março, ocasião 
em que houve movimentação contra o impeachment da ex-presidente.

1 Memes, um Fenômeno a Ser Explorado

Para que possamos avançar, consideramos ser pertinente esclarecer 
o que entendemos por memes. Ao que tudo indica, como nos orienta 
Martino (2015), a palavra “meme” foi usada, no sentido que a perce-
bemos, pela primeira vez, por Richard Dowkins, em seu livro O gene 
egoísta, de 1976. O conceito procurava explicar a propagação e trans-
formação de ideias entre seres humanos. Fazendo um paralelo com a 
biologia, nesta perspectiva, “o meme seria parte do DNA da cultura” 
Martino (2015, p. 177).

O que sabemos é que imagens, sons, gestos, palavras, melodias, 
jeitos de se vestir, crenças rituais que se disseminam pela sociedade 
podem ser considerados memes (Martino, 2015). Seria tudo aquilo que 
é copiado ou imitado e se espalha com rapidez, alcançando populari-
dade. Uma unidade de informação com capacidade de se multiplicar.
Suscitam debates e invertem a lógica de temas e proposições advindas 
da mídia capitalista, bem como colocam em pauta questões relevantes.

Os memes atuam como termômetros de opiniões nas redes durante os 
movimentos sociais e dão maior notoriedade aos debates, como ocorreu 
com o impeachment de Dilma. Dependem da contínua apropriação, 
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transformação e redistribuição pelas pessoas de seus conteúdos e são 
uma forma de criar laços entre os cidadãos durante os movimentos de 
protesto. Shifman, em sua obra Memes in digital culture, alerta que 
é a facilidade de manipulação digital de conteúdos que permite que 
qualquer ideia possa ser reproduzida ou modificada e compartilhada.

Quem também nos apresenta uma conceituação sobre memes é 
Susan Blackmore, no seu livro The Meme Machine. A autora afirma 
que “um meme é uma ideia, comportamento, estilo ou uso que se es-
palha de pessoa para pessoa dentro de uma cultura” (Blackmore, 2000, 
p. 65). Ela sustenta que o meme acontece: [...] quando você imita al-
guma outra pessoa, algo é passado adiante. Este ‘algo’ pode então ser 
passado adiante novamente, e de novo, e assim ganhar vida própria” 
(Blackmore, 2000, p. 4).

Percebe-se, assim, que, tanto para Blackmore (2000) quanto para 
Dawkins (2007), memes são replicadores de ideias e usam desta ca-
racterística para evoluir de acordo com a cultura. Por outro lado, tanto 
Blackmore (2000) quanto Limor Shifman (2014) propagam que o 
“meme” de internet é uma ideia que está midiatizada através de uma 
imagem, texto, ou som, com a característica de rápida difusão e manipu-
lação por parte de atores sociais atuantes enquanto internautas na rede. 
Mas, a despeito das diversas percepções dos autores sobre o conceito, 
é válido ressaltar que nenhuma ideia carregada por “memes” sai dos 
próprios “memes”, elas têm origem, na maioria das vezes, em outras 
mídias, como afere Souza:

[...]no ciberespaço os “memes” têm a ver principalmente com co-
mentários, postagens de fotos, vídeos, paródias que são comumente 
relacionados a notícias do cotidiano provenientes em grande parte 
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de outros canais midiáticos, sendo estes a televisão, os jornais im-
pressos e o rádio. (Souza, 2013, p. 131).

Outro ponto relevante a ressaltar é que os memes só funcionem dentro 
de contextos específicos. A recepção é uma atividade situada (Thomp-
son, 2014), ou seja, os produtos da mídia são recebidos por indivíduos 
que estão sempre situados em específicos contextos sociais e históricos. 
Assim, um meme sobre a Globo golpista5, como veremos mais adiante 
(vide exemplo do meme5), faz todo sentido no contexto da movimentação 
política que estamos a analisar, em que muitos veem como arbitrária a 
retirada de uma legítima governante do poder e percebem como parcial 
a cobertura dada pela principal emissora do País ao evento.

Vale também lembrar, como propõe Freire, que “embora o humor 
seja um artifício muito comum aos memes, nem todos os memes são 
engraçados (Freire, 2016). Entretanto, o humor aparece como impor-
tante elemento propulsor do sucesso de um meme. Veja o exemplo da 
imagem 1, ironizando a conduta da polícia. Mas, por certo, os memes 
fomentam debates, contribuem para a formação de opiniões, rompendo 
a lógica da mídia capitalista. Proporcionam oportunidades para que 
pessoas explicitem, negociem e justifiquem suas opiniões (Mansbridge, 
1999) durante comunicações informais.

5. A Rede Globo de televisão, emissora mais representativa em audiência do Brasil, 
foi acusada durante as manifestações de 2016 de estar motivando os protestos 
e a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Daí surgem: memes, hashtags e 
críticas à emissora, que lhe renderam o título de “Globo Golpista”
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2 Mediações e Midiatização

As ideias contidas nos memes saem não somente de outras mídias, 
mas de outras instituições midiatizadas ou a elas se referem: partidos 
políticos, família, universidades, mundo do trabalho etc. Por isso, não 
poderíamos estudar a complexidade dos movimentos sociais que se 
estruturaram no Brasil na última década, sem pensarmos na problema-
tização das mediações e da midiatização, que se tornaram, nos últimos 
anos, termos emergentes no meio acadêmico. Autores como Barbero 
(2009), Hajarvard 2014), Fausto Neto (2008); Sodré (2002), entre outros, 
têm refletido sobre o tema para demonstrar que a mídia é um elemento 
estruturante da vida social contemporânea. O conceito de midiatização, 
entretanto, ainda é um pouco difuso.

Um dos mais frequentes erros que se incorre está no tocante à dife-
renciação entre mediação e midiatização, que procuraremos esclarecer a 
seguir. Pensando em termos de América Latina, a questão das mediações 
ganha relevância a partir dos estudos de Jesus Martín-Barbero, na década 
de 1980, tendo como marco teórico a obra Dos Meios às Mediações. 
Para ele, as mediações são um lugar onde é possível compreender a 
interação entre o espaço da produção e o da recepção. Ele reforça que 
o que a mídia produz não responde unicamente a requerimentos do 
sistema industrial, mas também ao que vêm da trama cultural e dos 
modos de ver (Martín-Barbero, 1997). E acreditamos que assim são os 
memes: nascidos da trama cultural.

Como nos orienta Lopes (2014), a pista metodológica que nos dá 
Martín-Barbero é “Reconhecer a envergadura que a tecnicidade tem 
hoje, não mais como instrumento, mas incrustada na estrutura mesma do 
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conhecimento e da vida cotidiana” (Lopes, 2014, p. 74). Martín-Barbero 
(2009), sabiamente, propõe pensar a comunicação a partir “da cultura, 
das culturas, da nossa própria vida social e cultural”. Para ele, quando 
estamos pensando no impacto da tecnologia, dos meios, sobre cidadãos 
e instituições, o que estamos observando “não é somente uma coisa mas 
um ‘âmbito’ extremamente potente, tanto de linguagens como de ações, 
tanto de dinâmicas sociais, políticas e culturais, quanto de interrogações 
sobre o que significa ‘o social’ hoje (Barbero, 2009, p. 148).

O que se percebe nas ponderações de Martín-Barbero é que, ao 
assumir o comunicativo como protagonista na contemporaneidade, 
ele o faz de forma a contemplar não a tecnologia, mas os processos 
sociais. Para Braga (2012), teórico brasileiro, como os meios, antes da 
percepção dos processos midiatizados, apareciam de modo preocupante 
como produtores de efeitos não controláveis pela sociedade, agora, “as 
mediações se põem, praxiologicamente, como espaço da ação de resis-
tência” (Braga, 2012, p. 33). E não seriam os memes oportunidades de 
expressão e resistência? Uma forma adotada pelos atores sociais para 
ocupar um espaço na esfera digital? Um lugar de manifestação propiciado 
pela tecnologia na sociedade midiatizada, mas, antes de tudo, alavanca-
do pelos processos sociais que emergem durante as manifestações nas 
redes sociais on e off line, como podemos observar nas imagens 4 e 7.

Mas o que seria exatamente a midiatização? Braga, ao tratar da 
midiatização, pontua que o que ocorre agora é a constatação de uma 
aceleração e diversificação de modos pelos quais a sociedade interage 
com a sociedade” (Braga, 2012, p. 35). Pensando na distinção entre 
mediação e midiatização, Hajarvard (2014), por sua vez, destaca que 
a mediação “[...] lida com o uso da mídia para práticas comunicativas 
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específicas em interação situada[...], já a [...] midiatização preocupa-se 
com os padrões em transformação de interações sociais e relações en-
tre os vários atores sociais” (Hajarvard, 2014, p.24). “A midiatização 
é um processo de dupla face no qual a mídia se transformou em uma 
instituição semi-independente na sociedade à qual outras instituições 
têm que se adaptar” (Hajarvard, 2012, p. 53).

O próprio conceito de midiatização é percebido de formas distintas 
entre os autores. Para Hajarvard (2008), a midiatização é um processo 
da modernidade tardia. Não se trata de um processo que caracterizaria 
todas as sociedades, mas a midiatização, na sua visão: “É primeiramente 
um desenvolvimento que se acelerou particularmente nos últimos anos 
do século XX, em sociedades modernas, altamente industrializadas 
e predominantemente ocidentais[...] (Hajarvard, 2008, p. 113). Ele 
diverge de autores como o argentino Eliseo Verón (2013, p. 115) que 
sustenta que “a midiatização não concerne somente ao ‘estado atual da 
sociedade’, tendo em vista que é um processo que acompanha a evo-
lução do sapiens desde o surgimento das indústrias líticas” (tradução 
da autora). O que tem sido consensual entre os autores que trabalham 
com a teoria da midiatização é que se trata de um processo pelo qual 
a cultura e a sociedade têm se tornado cada vez mais dependentes da 
mídia e de sua lógica. Também a política e, consequentemente, os mo-
vimentos sociais de protesto, teriam que ser estudados, nesse sentido, 
à luz de uma visão que contemple o avanço da mídia, na medida em 
que os processos comunicacionais passaram a intervir e transformar as 
instituições cada vez mais.
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3 Análise de Dados

Analisando os posts coletados, dentro de nosso recorte para a ela-
boração da presente pesquisa, encontramos 11 referências que puderam 
ser qualificados como memes, conforme demonstramos na sequência. 
Realizamos a abertura dos 300 posts um a um. Os memes, em geral, 
trouxeram críticas às instituições vigentes: 1. polícia (imagem 1 e 2); 
2. mídia capitalista (imagens 3, 4, 5 e 6); 3. política e partidos, com 
polarização entre o Partido dos Trabalhadores, PT, e o Partido da Social 
Democracia Brasileira, PSDB (imagens 7, 8, 9 e 10)

Para a seleção dos memes, respeitamos os critérios que elencamos 
na parte teórica do artigo, item 1. Consideramos características como 
viralidade, o fato de as informações inverterem a lógica presente na mí-
dia capitalista ou colocarem em pauta questões relevantes, entre outros 
fatores preponderantes. Acreditamos que os memes são fomentadores de 
debate informal em torno de temas relevantes, como no caso do meme 
1, que faz referência à ação policial na sociedade, ou o meme 7, que 
traz uma crítica aos partidos de oposição: os que estavam protestando.

Assim vejamos: o meme 1, foi decorrente de uma foto em que 
crianças abraçavam e se confraternizavam, durante as manifestações, 
com policiais. Apresentou expressivo nível de engajamento (como 
consequência do debate ocasionado pelo post principal). Trata-se de 
um meme que utiliza de humor para refletir sobre o papel da polícia. A 
analisa criticamente a postura dos manifestantes. No meme, pessoas e 
aparecem sendo arrastados por uma violenta ação policial. Durante o 
ato, um cidadão realiza uma selfie. O meme surge, talvez, numa tenta-
tiva de demonstrar como as pessoas se perdem entre o real (a violência, 
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a repressão) e o imaginário (a divulgação da imagem nos protestos, a 
selfie). Entretanto, não entraremos a fundo nessa questão que, por si 
só, já seria suficiente para um amplo debate, mas interessa-nos muito 
mais a classificação e a observação de como ocorrem essas mediações.

Figura 1. Post ironizando a conduta policial. GuilhermeTom (2016)

Decorrente do mesmo post, também demonstrando a indignação 
com o cortejo à polícia, e demonstrando a desaprovação à instituição, 
recuperamos o meme 2:

Figura 2. Meme 2, perplexidade com a confraternização com a polícia. Barboreh (2016).
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Na sequência, podemos observar diversos memes que trouxeram a 
desaprovação à mídia capitalista e o especial descrédito encontrado no 
período à cobertura da Rede Globo de Televisão aos protestos. É o caso 
do que foi retratado, por exemplo, nos memes 3, 4, 5 e 6:

Figura 3. Meme 3, desmoralizando a credibilidade da imprensa. Muda mais (2016a)

Figura 4. Meme 4, crítico à Globo. Muda mais (2016b)
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Figura 5 Meme 5, manifestante invade programação. Jornal O Dia (2016)

Figura 6. Meme 6, crítica ao monopólio da Globo. Barão de Itararé (2016)
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A próxima imagem, imagem 7, é relativa aos memes 7 e 8, decorrentes 
de um post em que uma mulher joga o carro contra um manifestante do 
PT, em frente à casa de Lula6. O memes emergem como comentários, em  
forma de críticas aos protestos pelo impeachment, ao ato de violência 
contra o manifestante favorável ao PT e como um ataque ao principal 
partido de oposição ao governo Dilma, o PSDB.

 Meme 7                         Meme 8
Figura 7. Meme 7 e Meme 8, críticas a políticos e partido de oposição. Yghacci 
(2016) e dorafilha (2016).

Na sequência, em resposta a uma postagem do ex-jogador da Se-
leção Brasileira, Fred Guedes, que se manifesta contra a derrubada do 
governo com a postagem “O clamor por justiça é cada vez mais alto. 

6. Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, ex-metalúrgico, ex-sindicalista, foi presidente do 
Brasil, entre 2003 e 2011, pelo Partido dos Trabalhadores. O antecessor de Dilma 
Rousseff, é uma das maiores lideranças do Brasil, e encontra-se no momento da 
redação deste artigo, em 29 de agosto de 2018, cumprindo pena por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, num conturbado processo que divide a opinião 
pública nacional.



1886

Seremos ouvidos”, surge o meme 9, crítico em forma de gif7, num ato 
de repúdio à manifestação favorável do atleta ao impeachment, um 
GIF de uma loira querendo dizer que o jogador é meio “sem noção”.

Figura 8. Meme 9, crítica ao post do ex-jogador da seleção brasileira. Fred Guedes 
(2016)

Ainda dentro da articulação de cunho político, tivemos posts ata-
cando o Partido dos Trabalhadores, como o da imagem 9 (meme 10), 
que faz uma crítica contundente ao PT, dando a entender que a maioria 
dos brasileiros estava nas ruas contra o governo e pedindo a saída de 
Dilma. Portanto, a visão do PT seria, segundo o autor do meme, de um 
projeto de partido, e não de um projeto de Brasil. Esse post foi consi-
derado meme pela manipulação digital, pelo questionamento à lógica 
dos fatos expostos pelo PT e pela viralidade alcançada. E, por fim, o 
meme 11, também crítico ao PT.

7. GIF, Graphic Interchange Format, é um formato de imagem muito usado na 
internet, geralmente como um meio para o efeito cômico.
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Figura 9. Meme 10, elite ou povo nas ruas? Niccolas Bonaggio (2016a)

Figura 10: Meme 11, crítica à lógica do PT. Niccolas Bonaggio (2016b)



Tabela 1.
Caracterização dos Memes (parte 1)

Meme 1 2 3 4 5

Característica
Charge  que 

ironiza a atuação 
da polícia

Crítica à polícia
Crítica à 
imprensa 
capitalista

Crítica à 
imprensa 

capitalista, 
Jornal Nacional

Crítica à 
imprensa 

capitalista, 
Globo ao vivo

Som, imagem, gif, 
etc. Charge GIF Imagem, logo, 

texto Imagem, logo Imagem, logo, 
texto

Viral Sim Sim Sim Sim Sim
Inverte a lógica da 
mídia capitalista ou 
coloca em pauta 
ideias

sim, ironiza 
a atuação da 

polícia
Sim, ridiculariza 

a ação da PM
Sim, desacredita 

a imprensa
Sim, desacredita 
a imprensa, foco 

Globo

Sim, desacredita 
a imprensa, foco 

Globo

Tem origem em 
outra mídia ou 

instituição
Sim, G1 Sim, G1 Sim, Mudia 

Mais8 Sim, Muda Mais Sim, Jornal O 
Dia

Surge de um 
contexto específico

Sim dos 
protestos Sim idem Sim idem Sim idem Sim idem

Fomenta Debate Sim Sim Sim Sim Sim

8. Militância online a favor da Campanha da ex-presidente Dilma Rousseff
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Percebemos, pelo exposto na tabela anterior que os memes têm 
sido utilizados como forma de comunicação que ganha visibilidade 
na sociedade midiatizada. As trocas comunicativas são feitas de forma 
espontânea pelos usuários para tratar de questões relevantes também 
da esfera política. Os memes, durante os movimentos de protesto pelo  
impeachment, contribuíram na produção e consumo de conteúdos que 
antes dependiam das mídias capitalistas para ganhar notabilidade. Agora, 
percebemos que, ainda que muitos temas tenham partido de grandes 
grupos de comunicação (como no caso dos memes originados a partir de 
posts tuitados pelo G1), há relações simbólicas,tomadas de consciência 
na esfera digital, que, muitas vezes, invertem a lógica do debate proposto 
pelos mais prestigiados meios de comunicação do passado.

Considerações Finais

A sociedade está sendo midiatizada na medida em que suas várias 
atividades (do cotidiano, ligadas ao mundo do trabalho, família, amigos, 
lazer, religião e também política) passaram a depender de meios téc-
nicos. As diversas ações sociais, como os movimentos de protesto que 
aqui analisamos, estariam, com o auxílio dos dispositivos eletrônicos 
e digitais de comunicação,assumindo novas dinâmicas, como o uso de 
novas linguagens e recursos de contrapoder. É o caso dos memes para 
reforçar ideias contrárias às institucionalizadas e dar resposta a dis-
cursos da mídia capitalista. Há ainda a realização de novas e diversas 
formas de comunicação, como a comunicação por dispositivos móveis 
para avisar a aproximação de policiais em protestos de rua; utilização 
de imagens em tempo real para legitimar movimentos sociais, atos de 
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violência; uso de redes sociais online para convocação de protestos em 
espaços públicos etc.

Nesse sentido, o que buscamos evidenciar é que na relação comu-
nicação e política, comunicação e sociedade, comunicação e tecnologia 
a midiatização “implica uma transformação das formas tradicionais 
de sociabilidade” (Sodré, 2002, p. 27). Ao ocupar um lugar central 
nas mediações cotidianas, a mídia participa de inúmeras negociações, 
disputas e jogos de interesse. De fato, o que presenciamos nos movi-
mentos de protesto recentes faz com que as inúmeras mediações que se 
dão via tecnologias de informação sejam entendidas como um processo 
decorrente das possibilidades da sociedade midiatizada. As tecnologias 
modificam as formas de interação social, possibilitando o que Sodré 
chama de tecnointeração (Sodré, 2002). Com base no que propõe o 
autor, podemos pensar que a midiatização é um processo em que o real 
se produz “sociotecnicamente”.

Concluímos que os memes foram utilizados em muitos momentos 
para inverter a lógica proposta pelas instituições(política,polícia,impren-
sa) e como ponto de expressão e conflito de forças bastante divergentes. 
Essas unidades de informação fizeram com que, por meio do uso das 
tecnologias da comunicação e informação, mas, acima de tudo, por 
meio da cultura, das relações simbólicas, das mediações, os significados 
se deslocassem de um ator social a outro, de um discurso a outro, em 
diversas formas de se comunicar: gifs, imagens remixadas, fotos, logos 
manipulados etc. O que fica evidente é que, seja para os movimentos 
favoráveis ou contra o governo que observamos na rede social online, 
as relações de hoje, entre os atores sociais, se tornam mais complexas 
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e a circulação de informação é transformada em um lugar complexo, 
no qual produtores e receptores se encontram em jogos força.
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Desde Gutenberg hasta Android: Los Procesos 
Evolutivos del Diario y su Mediamorfosis al 
Celular

Elisa Noelí Molinari1 

La imprenta ha marcado un antes y un después en la comunicación. 
Incluso “la prensa escrita” ha conformado al periodismo en sí mismo 
partiendo desde el estatus del escritor de noticias. “Por más de tres siglos 
la imprenta a sigo reverenciada por los periodistas como el símbolo 
sagrado de su profesión” (Fidler, 1997, p. 336). Durante décadas, el 
diario ha sido el acompañante del café, la noticia certera, las columnas 
y la jerarquización de las noticias, primero en blanco y negro, luego a 
colores, de madrugada llegaba a cada uno de los lugares en dónde había 
personas dispuestas a leer.

¿Pero qué sucede con los diarios y la digitalización? En este trabajo 
recorreremos junto con el diario su evolución y su interacción con el 
ecosistema/ contexto vigente en cada momento. Asimismo, en el mismo 
trabajo intentaremos realizar un mapa de los lectores actuales, que no 
son precisamente, los del diario. Responderemos la siguiente consulta 
¿dónde están los lectores? ¿habrá espacio y oportunidades para que el 

1. Maestrando en Comunicación digital e interactiva de la Universidad Nacional 
de Rosario – Argentina

 Mail: elisanoeli@gmail.com
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diario avance un escalón en la evolución de los medios de comunicación? 
¿El celular será la pantalla que necesita el diario para continuar vigente? 

Pasaremos de “El hombre fragmentado que primero fue desga-
rrado por el alfabeto finalmente fue troceado en pequeñas migajas. 
Desde entonces el hombre occidental pasó a ser Hombre Gutenberg” 
(McLuhan, 1969, citado por Scolari, 2015, p. 59). Ese hombre que 
transita diferentes espacios y con ellos colaboran en la comunicación 
y sus artefactos, adaptándolos como una extensión de su cuerpo. La 
comunicación como eje articulador de los procesos de cambios. “Todos 
los medios son prolongaciones de alguna facultad humana, psíquica o 
física” (McLuhan, 1967, p. 25).

Finalmente, nuestro trabajo marca como tiempo de estudio el ini-
cio de la Imprenta de Gutenberg, la digitalización de los medios de 
comunicación y su transformación a medios sociales, para llegar a la 
actualidad. Tomamos la imprenta, no sólo porque es una parte constitu-
tiva del diario es parte inaugural de la prensa. “La imprenta un recurso 
repetidor, confirmó y amplió la nueva tensión visual. Proporcionó la 
primera ‘mercancía’ uniformemente, repetible, la primera línea de 
montaje: la producción en masa. Creó el libro portátil que los hombres 
podían leer en la intimidad y aislados de los otros. El hombre podía 
ahora inspirar… y conspirar” (McLuhan, 1967, p. 50), sino que, ade-
más, intentaremos comprender cómo algo tan análogo puede mutar 
en pantallas, en interfaces. En un mundo de pantallas, multipantallas, 
hipertextos, hipervínculos, lectura framentada, ojos y dedos inquietos, 
¿cómo podría seguir viviendo el diario?

La comunicación, al igual que el hombre, conviven en un ambiente 
que los contiene y los modifica según las condiciones que prevalezcan. 
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Según, McLuhan “Los ambientes no sólo son contenedores, sino procesos 
que cambian el contenido totalmente” (1967, p. 41), esta modificación 
del contenido, modifican la manera de comunicarnos y relacionarnos 
con los medios de comunicación. En ese espacio de cambios y procesos 
nuevos, los medios de comunicación sufren lo que Fidler define como 
Mediamorfosis “La transformación de los medios de comunicación, 
que generalmente es resultado de la interacción compleja entre las ne-
cesidades percibidas, las presiones políticas y de la competencia, y de 
las innovaciones sociales y tecnológicas” (Fidler, 1997, p. 21). Cada 
medio tendrá que evolucionar con sus tiempos para comprender el nue-
vo espacio y los nuevos receptores. La última gran mediamorfosis que 
significó un cambio de paradigma en la comunicación fue el “lenguaje 
digital”, una lengua que permite que las conexiones estén bajo un mismo 
código, y todos los dispositivos son capaces de leerlos. Además, hay un 
término que debemos tener en cuenta, Convergencia “Las tecnologías y 
los usos de la movilidad han potenciado considerablemente la intersec-
ción entre el ecosistema digital (software y hardware) y el ecosistema 
mediático. Esta intersección pueda ser entendida como convergencia 
o como colisión para los usuarios constituye una metamorfosis de sus 
posibilidades de consumo” (Aguado, 2012, p. 11). Iniciamos así un 
viaje que inicia desde lo analógico a lo digital. 

La imprenta significó la reproducción en masas de libros y dia-
rios. Junto con esta reproducción de un emisor a muchos receptores 
e inauguraron la profesión de prensa. “Referirnos a la prensa impresa 
es dar cuenta de un sector que ha tenido una importancia capital en la 
conformación histórica de las sociedades occidentales contemporáneas” 
(Albornoz, 2006, p. 31). El periodismo se estableció con la creación de 



1900

noticias que en un tiempo saldrían impresas para la lectura detenida. “Los 
periódicos pasaron de ser meros lugares de publicación de noticias a ser 
también portadores y guías de la opinión pública, medios de lucha de la 
política partidista” (Albornoz, 2006, p. 33). Este tipo de periodismo y 
consumo de noticias sufrirá la llegada de la televisión que llevará más 
rápido las noticias, pero en sus inicios no todos los hogares contaban 
con un aparato de televisor. Por mucho tiempo el periódico tuvo el 
protagonismo en las noticias, y con él estaba el prestigio de la tarea 
periodística y la confianza en la noticia. “Esa confianza en la fuente de 
información supone un capital, para los diarios, que parece brindarle 
una ventaja con respecto a los sites, los blogs, y demás formatos. En las 
versiones más optimistas, es posible una asociación entre el prestigio 
del diario – papel y la flexibilidad de la edición electrónica que, junto 
a los otros medios, conformarían conglomerados mediáticos exitosos 
para los cuales el aporte del mercado del papel tendría una función 
sistemática” (Valdetaro, 2014, p. 59).

Los diarios, eventualmente, tuvieron que modificar su estructura, no 
sólo en el producto final, sino que también en la estructura del diario. 
Modificar la manera de escribir porque se cambió la manera de consumir. 
Tímidamente pasaron a su versión online “En un primer momento las 
ediciones de los diarios online comenzaron a organizarse gráficamente 
y a completar los sitios con textos – noticias he imágenes – fotografías. 
La preocupación de entonces (y la de ahora) era presentar las noticias 
de una forma clara y atractiva que explote las posibilidades de internet.” 
(Albornoz, 2006, p. 55).

El ecosistema ha cambiado y los medios también. El diario co-
mienza a adaptarse a lo digital brindando, en un inicio, una “copia” de 
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lo impreso, dándole valor al papel por encima de la pantalla. Aún hoy, 
podemos observar muchas redacciones en pirámide invertida que no 
corresponde al clásico de la digitalización, como margarita o célula. 

Continuó mutando, cambiando y probando, con las posibilidades 
que brindaba la web en ese momento y los de ahora. Hoy, los diarios 
tienen su propio canal de noticias, y la web se convirtió en un canal 
multimedia, con hipervínculos, hipertextos, conexiones hacia el exterior 
y en responsivo para los celulares. Además, hoy los consumidores tienen 
una mirada ecológica y el papel representa un elemento innecesario para 
estar informados. Estamos hablando de una nueva manera de consumir. 

La transmediatización, producto de una narración en diferentes plata-
formas (multisoporte), enriquecida (hipermedialidad) y transformada 
en un espacio compartido (participación), representa mucho más 
que un proceso de adaptación del original a múltiples escenarios o 
ventanas, de la transposición de un libro en un video, de un cuento 
en un video juego (adaptatividad). Tampoco es la suma de las partes 
(parcialidades). En todos los casos, no es algo estable (variabilidad) 
dado que, mediante intervenciones cruzadas, los usuarios expanden 
(cocreatividad diferida) el contenido con nuevas personas, subtramas 
y escenas, construyendo un sistema estético, narrativo y tecnológico 
personalizado (individuación) que puedo poner en contacto, además 
de las parcialidades de una misma obra, varias obras diferentes 
(multisistémica). (Igarza, 2016, p. 17)

Diario de bolsillo. Nos encontramos en Android y para saber la situa-
ción real de la lectura de noticias realizamos encuestas. En el momento 
de nuestro trabajo llevamos encuestadas 431 personas, en su mayoría 
del norte de la provincia de Santa Fe, concentrándonos en la ciudad de 
Reconquista, la misma se convirtió en el polo educativo más grande del 
norte con universidades, terciarios y un centenar de carreras superiores. 
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Partimos desde la premisa ¿dónde están los lectores? Los bares 
céntricos de la ciudad tienen diario a disposición, pero todos los días 
son los mismos lectores, personas mayores con su cortado debajo de 
una gran sombrilla con el sol de la mañana. Los diarios pareciera que 
no son solicitados por el público más joven.

De los encuestados, gran porcentaje, tuvo en sus manos un diario 
papel, pero no es habitual su lectura; otro nunca tuvo un diario, no lo 
inspeccionó, ni tampoco leyó en columnas. Cuando consultamos sobre 
las plataformas en las cuales se informan, el celular se lleva casi la 
mayoría de los votos. Entonces, nuestros lectores están en la pantalla 
más chica, en este mundo multipantalla y multiplataforma, los lectores 
leen en las pantallas más pequeñas.

La muestra más grande en nuestra investigación corresponde a las 
edades desde 13 años hasta 40 años. Podríamos sostener la teoría de que 
es esa la muestra más grande porque la encuesta se realiza de manera 
digital a través de un Google Formulario.

Dentro de algunos de los resultados obtenidos podemos ver el si-
guiente gráfico: el resultado mayor corresponde a las personas que en 
algún momento tuvo un acercamiento a un diario papel. El 12,3% nunca 
tuvo un diario papel, y el resto respondió por revistas o por NS/NC. 

Figura 1.
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Continuando con el análisis, el celular será el dispositivo con el 
que se informan, pero, aun así, en charlas un poco más profundas no 
ingresan al navegador y desde allí a un portal de noticias.

Figura 2.

En general, las personas que navegan desde una computadora lo 
realizan desde su trabajo en pequeños momentos de ocio. El dato re-
levante es que en Reconquista el medio de comunicación masivo que 
tiene mayor alcance es la radio, y aquí podemos observar que no es 
un medio determinante para informarse. Podríamos considerarlo una 
llamada de atención, ya que la mayoría de las radios tienen su sistema 
de streaming y su web, pero todo funciona de manera desarticulada sin 
participación alguna del usuario.

Finalmente, como para acercarnos a Diario de Bolsillo, otra de las 
consultas era, ¿Cuándo leo una noticia? O en su defecto ¿Qué busco de 
una noticia? En ese caso la opción era múltiple, al igual que la anterior, 
los resultados fueron los siguientes: más allá de la rapidez de la publi-
cación de la noticia que es el dato más elegido, el hecho que amigos 
hayan compartido la publicación es uno de los datos más interesantes, la 
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cercanía con la persona que compartió la noticia me brinda la confianza 
suficiente para leer y también compartir, además de interactuar en las 
redes sociales. Casi en un mismo porcentaje comparten las opciones de 
“Textos cortos” y “Noticias de la zona”. El tiempo de lectura pareciera 
ser el requisito más importante a la hora de elegir, como la identidad y 
la pertenencia a un lugar. 

Dentro de las diferencias de la plataforma analógica y digital, los 
encuestados, afirman, más allá de la rapidez, es el costo que deberían 
afrontar por comprar un diario, algo que tiene una fecha de caducidad 
y la noticia ya viene “atrasada”. 

¿Por qué pensar en una aplicación dedicada a un medio impera-
tivamente gráfico? Si bien hoy mantenemos una lectura más intensi-
va que extensiva, en pequeños fragmentos, con elementos gráficos y 
multimedia; el diario consigue mantener el estatus de prensa escrita, 
de “noticia”, por lo tanto, es necesario un escalón más de evolución. 
Es pertinente, la charla con otras plataformas, con las redes sociales, y 
que esté diseñado para que de manera cómoda se pueda leer desde un 
celular. ¿Por qué diario? Como toda interfaz, Diario de Bolsillo será 
una metáfora: “(…) inspira un modelo teórico y delimita un campo 
específico de estudios” (Scolari, 2004, p. 47). Volvamos al inicio, en 
donde por la mañana podemos leer las noticias más importantes, esa es 
la idea fuerza de la aplicación, el momento del café con la selección de 
noticias que mi interesan, las que son seleccionadas por mí cuando bajo 
la aplicación. “La metáfora permite comprender una idea o un dominio 
conceptual en términos de otros” (Scolari, 2018, p. 21). Proponemos 
una interfaz cómoda, donde confluyan las personas que leen diarios y 
los que no lo hacen. Una nueva manera de socializar y converger: “en 
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el que los viejos y los nuevos medios se dan la mano las personas de a 
pie se entrecruzan con los medios corporativos y el poder del produc-
tor de los medios y del consumidor de estos interactúan de maneras 
impredecibles” (Jenkins, 2006, p. 2).

Gráficamente podríamos considerar la aplicación de la siguiente 
manera:

Figura 3. Interfaces del proyecto Diario de Bolsillo. App Android.
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Consideraciones

La colaboración del usuario en la creación de noticias, también será 
prioritario, incentivar el periodista ciudadano y que exista un lugar en 
donde las noticias puedan permanecer. Ya tenemos televisión on demand, 
música  on demand  es hora que las noticas sean on demand. 

Finalmente, respondiendo nuestro interrogante ¿dónde están las 
noticias? Están en todas partes, como las interfaces que dialogan todo 
el tiempo con nosotros. ¿Es posible que el diario haga un paso más 
en la evolución? Sí, es posible y necesario, dependerá de nosotros 
darle un espacio que para siga evolucionando. Hay nuevas formas de 
comunicarnos y los números tomados, nos hablan. Es necesario llegar 
a Android con una aplicación propia, no sólo en un responsive de una 
página web, con sesiones, con la arquitectura de la información que los 
usuarios están dispuestos a navegar. Asimismo, es posible la conjun-
ción entre lo semiótico y las interfaces: “Los principios semióticos no 
contradicen los principios cognitivos; por el contrario, ambos indican 
una misma dirección a seguir. Los puntos de vista y las contribuciones, 
de todos modos, son de una naturaleza diferente; ahí donde la ciencia 
cognitiva indica a los diseñadores los objetivos adecuados a os cuales 
deben apuntar, la semiótica presenta una guía para alcanzar con éxitos 
esos objetivos” (De Souza, 1993, p. 754, citado por Scolari, 2004, p.29).

Continuamos hablando de lo mismo, pero con las modificaciones de 
sus canales, con la modificación de su distribución, con la modificación 
de su consumo. Continuamos hablando de gramática, de semiótica, 
de titulares, de bajadas, de noticias, de público. A la masividad de la 
imprenta debemos agregar la interactividad, la comunicación dispuesta 
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en los pequeños momentos de ocio, en la extensión de nuestro cuerpo 
que más utilizamos, el celular. 
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Proyecto Transmedia ‘Pregoneros de Medellín’ 
una Iniciativa para el Cambio Social del País 

Yenny Paola Bejarano Bejarano1

El concepto de narrativa transmedia en las últimas décadas ha tomado 
una relevancia mayor, el cual describe las nuevas formas de expresión 
nacidas a raíz de las interacciones de los nuevos medios con las narrativas 
en el entorno cultural existente. El término nace en los años 90 por parte 
de la investigadora multidisciplinar Marsha Kinder en el que a partir de 
su obra ‘Playing with Power in Movies, Televisión, and video games: 
From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles’ (Kinder, 1991). 
Analizó el caso de la serie televisiva y los videojuegos infantiles de las 
tortugas Ninja. En su obra, la autora comentó que al analizar el caso de 
la serie televisiva y los videojuegos infantiles de las tortugas Ninja una 
triple perspectiva sociológica, psicológica y narratológica que permite 
rastrear la génesis, evolución y características del fenómeno tal como 
se presentaba en los años que precedieron la irrupción de la web 2.0 y 
comprender sus múltiples enfoques teóricos.

1. Estudiante y candidata a magister de la Universidad Nacional de Rosario de la 
carrera Comunicación Digital Interactiva. 

 Profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria 
Los Libertadores, Bogotá (Colombia). 

 Email: yennypao15@gmail.com
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Montero (2016) describe el análisis que realizó la investigadora 
Marsha Kinder al comentar desde la perspectiva sociológica describe 
los intereses y relaciones de los actores económicos (industrias audiovi-
suales y consumidores) que generaron los supersistemas intertextuales 
transmedia; desde el enfoque psicológico observa, aunando las pers-
pectivas psicoanalítica y cognitiva, la influencia de estos supersistemas 
en la evolución del niño y en sus actitudes como espectador/jugador, 
centrándose en la interacción, la participación y el consumismo; por 
último, desde la perspectiva narratológica retoma los conceptos básicos 
de intertextualidad y dialogismo (que definiremos más adelante) de 
esta tradición analítica para definir las características funcionales de 
los sistemas en tanto que narrativas. 

En palabras de la autora (Kinder, 1991) Para que pueda hablarse de 
supersistema, la red debe componerse de varios modos de producción de 
imagen; debe ser atractiva para diversas generaciones, clases y subcul-
turas étnicas, a las que se dirige a su vez con estrategias diversas; debe 
impulsar el ‘coleccionismo’ mediante una proliferación de productos 
asociados, y debe someterse a una mercantilización creciente y rápida, 
cuyo éxito se convierte a su vez en un ‘evento mediático’ que acelera 
de forma exponencial la curva de crecimiento del éxito comercial del 
sistema.

El concepto de Narrativa Transmedia (NT) fue introducido por 
el profesor e investigador de los medios y las culturas populares, el 
estadounidense Henry Jenkins en un artículo que publicó en la revista 
Technology Review del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
en el año 2003 en el que afirma “Hemos entrado en una nueva era de 
convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos 
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a través de múltiples canales (…) los niños que han crecido consu-
miendo y disfrutando Pokémon a través de varios medios se esperan la 
misma experiencia de El ala oeste de la Casa Blanca a medida que se 
hagan mayores. Pokémon se despliega a través de juegos, programas 
de televisión, películas y libros, y ningún medio se privilegia sobre el 
otro”. Para Jenkins los jóvenes consumidores se han vuelto cazadores 
y recolectores de información, los cuales les gusta reconstruir el pasado 
de sus personajes y conectarlos con otros textos de la misma franquicia. 

En el libro de Narrativas Transmedia Cuando todos los medios 
cuentan, el investigador Carlos Scolari comenta que las NT (Narrativas 
Transmedia) son una particular forma narrativa que se expande en dife-
rentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, 
etc...) Las NT no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro: 
la historia que cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla 
del cine o en la microsuperficie del dispositivo móvil (…) No estamos 
hablando de una adaptación de un lenguaje a otro (por ejemplo del li-
bro al cine), sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla 
un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta 
manera el relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones 
que traspasan las fronteras del universo de ficción.

Henry Jenkins identificó en su blog Confessions of an Aca-Fan  
(Confesiones de un Académico-Fan) los principios fundamentales de la 
Narrativa Transmedia, los cuáles fueron resumidos por Carlos Scolari 
en el libro Narrativas Transmedia Cuando todos los medios cuentan: 
Expansión vs Profundidad, Continuidad, vs Multiplicidad, Inmer-
sión vs Extraibilidad, Construcción de Mundo, Serialidad, Subje-
tividad y Realización. En el concepto de Expansión el investigador 
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Henry Jenkins hace referencia a la expansión de una narrativa a través 
de prácticas virales en las redes sociales, aumentando de esa manera el 
capital simbólico y económico del relato. En el tema de Profundidad 
se trata de la tarea de penetración dentro de las audiencias en donde el 
productor desarrolla hasta encontrar el núcleo duro de seguidores de su 
obra, los que la difundirán y ampliarán con sus propias producciones. 

En el mundo Narrativo es necesario tener una Continuidad a través 
de los diferentes lenguajes, medios y plataformas en que se expresan, 
uno de los ejemplos que cita Jenkins es el personaje de Indiana Jones 
el cual se comparte de la misma manera tanto en el cine, en las nove-
las o los videojuegos. Por otro lado la continuidad se compara con la 
Multiplicidad cuando hay una creación de experiencias narrativas 
aparentemente incoherentes respecto al mundo narrativo actual, uno 
de los ejemplos es en los comics en el que los personajes son llevados 
a otros tiempos expandiendo su universo de ficción. 

La Narrativa Transmedia propone cada uno a su modo, experiencias 
Inmersivas de masas, por ejemplo, en los videojuegos la práctica se 
vuelve definitiva, cuando los usuarios deciden tomar partido en el juego 
y se sumergen en el mundo de Lara Croft. En el tema de Extraibilidad 
el mercado de los gadgets permite extraer elementos del relato y lle-
varlos al mundo cotidiano. Los niños pueden ver a Harry Potter en el 
cine o jugar en el Nintendo Wii, así mismo crear nuevas historias con 
los muñecos legos en alusión a los personajes de la saga. Cuando en las 
Narrativas Transmedia (NT) se habla de una suspensión de incredulidad 
por parte del consumidor, no es extraño pensar que los profesionales 
de Narrativa transmedia se vean a sí mismos como Constructores de 
Mundos narrativos como en los pequeños. El autor indica que en ese 
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contexto no resulta extraño que a menudo los profesionales creen y se 
vean así mismos como constructores de mundos.

Según Jenkins en las Narrativas Transmedia (NT) las piezas y frag-
mentos no se organizan en una secuencia lineal monomediática, sino 
que se dispersan en una amplia trama que abarca muchos medios.  Para 
el investigador en comunicación, estas narrativas retoman la tradición 
de la Serialidad de la industria cultural del siglo XIX.  Estas narrativas 
se caracterizan por la presencia de Subjetividades múltiples donde se 
cruzan miradas, perspectivas y voces. La NT tiende a potenciar una 
polifonía causada por la gran cantidad de personajes e historias. Por 
ejemplo, la serie televisiva Lost, que en su primera temporada 2004-
2005 contaba con catorce personajes, aumentó aún más esa cantidad 
de protagonistas en las novelas que expandieron su mundo narrativo. 

Por otro lado, las acciones de los consumidores son fundamentales 
en las NT. Los fans son evangelizadores a tiempo completo que no 
pierden la ocasión de promover su narrativa favorita. Los prosumidores 
no dudarán en la Realización de crear nuevos textos y sumarlos en la 
red para expandir aún más las fronteras del mundo narrativo.  Por otra 
parte, el profesor e investigador Denis Renó (2011) comentó en el VI 
Foro de Periodismo Transmedia llevado a cabo en la ciudad de Rosario 
(Argentina) en el año 2014, que gran parte de las obras documentales 
que se autodenominan transmedia son en realidad interactivas o cons-
truidas a partir de estrategias cross-media o hipermedia. (Landow, 2009; 
Gosciola, 2003) comentan en sus investigaciones que la NT es más 
amplia y absorbe en su sistema de construcción esas dos estrategias 
como parte de su composición final. 
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El doctor en comunicación y profesor investigador Denis Renó indica 
que para entender los nuevos modelos narrativos desarrollados por la 
sociedad, consolidados por las posibilidades tecnológicas y adoptados 
por los medios de comunicación es importante producir contenidos 
que atienden a este formato de lenguaje. La Narrativa Transmedia es 
un lenguaje contemporáneo desarrollado por la sociedad a partir de 
los procesos y ambientes interactivos y que tienen como característica 
la difusión de mensajes distintos, a partir de plataformas diversas, por 
redes sociales y ambientes facilitadores de retroalimentación y en dis-
positivos móviles (Renó & Flores, 2012).

El origen del transmedia (Renó & Flores, 2012) está enraizado en 
la intertextualidad y tiene como propuesta la reconstrucción cognitiva 
a partir de múltiples plataformas y presenta los siguientes factores: 
El transmedia es un formato de estructuras narrativas, es una historia 
compartida en fragmentos y estos fragmentos están distribuidos en 
múltiples plataformas de media, los cuales permiten que la historia sea 
expandida y circula por medios sociales, además adopta herramientas 
de producción como dispositivos móviles, teléfonos celulares y table-
tas. Los autores indican que el Transmedia no es una estrategia que 
reproduzca las mismas historias a través de múltiples plataformas, no 
es lo mismo que un cross- media y no es un contenido análogo distri-
buido en plataforma digital.  En la diversidad de formatos existentes, 
destacamos como fundamental el formato interactivo. En realidad, si 
no hay interactividad en los días de hoy, los procesos mediáticos ten-
drán sus resultados limitados a pocos usuarios interesados en procesos 
monólogos, donde uno tiene el poder del habla y los demás solo están 
libres para recibir el mensaje (Renó, 2012). 
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Por otro lado, para definir la narrativa es importante indicar hasta 
dónde queremos llevar a los consumidores, Carlos Scolari menciona 
la tesis de Aaron Smith Transmedia Storytelling in Television 2.0  que 
indica que el mundo narrativo transmedia, además de tener una estructura 
hasta cierto punto compleja, debe ser lo bastante grande como para que 
el consumidor pueda explorarlo, de esta manera es posible satisfacer a 
los fanáticos que quieren conocer todo sobre el universo narrativo y, al 
mismo tiempo, contener a los que solo se conforman con recorrer una 
parte e imaginar el resto. En su libro de Narrativas Transmedia Cuando 
todos los medios cuentan Carlos Scolari comenta que los tres princi-
pales componentes de un mundo narrativo son el lugar (geografía), el 
tiempo y los personajes (y sus relaciones):

Para empezar Scolari señala que la Narrativa Transmedia (NT) debe 
proponer una clara ubicación de geográfica del mundo narrativo, ima-
ginando cómo personajes del estilo de Sherlock Holmes se encuentran 
fuera de Londres o si por un minuto podemos imaginar a Batman en 
otros lugares que no sea Gotham City. Por otro lado, la historia en el 
mundo narrativo avanza en el tiempo con todos los personajes a cuesta. 
Se puede contar la historia de manera lineal o con saltos (del pasado al 
futuro) o directamente haciendo explotar el eje temporal, sin embargo, 
la importancia de esto es que no hay que contarlo todo siempre se debe 
incluir elipses, es decir momentos sin contar. Scolari señala que si en 
los medios tradicionales como el cine, la televisión y la literatura, las 
elipsis eran lo descartable, en la NT asumen un papel muy importante, 
lo que no muestra un medio lo puede mostrar otro.  

(Smith, 2009) sostiene que el productor transmedia deberá incorporar 
saltos estratégicos dentro de la narrativa y reservar estos saltos para ser 
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completados o mejor comprendidos a través de extensiones narrativas. 
Es importante indicar que lo que en un medio es elipsis puede ser de-
masiado tentador para un prosumidor, y el hueco narrativo que se deja 
puede ser aprovechado por un fan.

Por último, en el mundo narrativo, el cual está habitado por per-
sonajes, los cuales les pasan cosas como conflictos, treguas, enfrenta-
mientos y alianzas, traiciones y lealtades, ataques o defensas. Una NT 
debe contar con personas reconocibles, que desafíen al consumidor y 
lo inviten a conocer algo más de  sus vidas, los personajes son sujetos 
del deseo, quieren algo y lucharán por conseguirlo. Esta relación entre 
sujeto y objeto dará lugar a los programas narrativos de cada personaje. 
Para Jenkins un mundo narrativo debe contener espacios vacíos para 
que puedan ser expandidos transmedialmente o completados por los 
usuarios. Estas lagunas narrativas son una parte importante de las NT.

Según el doctor en Comunicación, profesor e investigador Arnau 
Gifreu comenta en su trabajo de investigación El documental interacti-
vo. Una propuesta de modelo de análisis define tres características del 
documental, lo primero es que el documental debe utilizar tecnología 
digital desde el punto de vista de la interacción fuerte (debe involucrar 
al usuario hacia un tipo de respuesta física, en el sentido fuerte del 
término) la cual requiere un usuario activo en vez de un espectador 
pasivo, es decir, que la toma de decisiones del usuario se considere un 
requisito básico para avanzar en la historia. Lo segundo es que debe 
mostrar una voluntad de representación de la realidad con la intención de 
documentar una situación de una manera concreta, una caracterización 
del documental y lo tercero es que para ser considerado un documental 
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interactivo, debe incluir al menos una modalidad de navegación o inte-
racción lo que caracteriza la parte interactiva y digital.

Para Gifreu el documental es una de las herramientas más poten-
tes para contar historias de no ficción sobre la realidad. Las múltiples 
aplicaciones han ayudado a que el documental sea un elemento funda-
mental en la industria del cine. Hoy el documental sigue aportando al 
público experiencias únicas, representando la vida y proporcionando 
observaciones y reflexiones de fondo sobre la cultura, la política, las 
ideologías y las personas. Con el paso del tiempo los cineastas han lle-
gado a entender el documental como lo describe Stella Bruzzi (2000) 
que en su libro New documentary: a critical introduction indica que 
el documental es una negociación entre la realidad, una mezcla de la 
realidad de la experiencia del cineasta con sus intentos de compren-
derla. La evolución del documental se ha desplazado de representar la 
realidad, a ordenarla, para, finalmente, convertirse en una negociación 
de la realidad. Esta evolución no debe ser considerada estrictamente 
cronológica, sino como movimientos y tendencias que pueden cohabitar 
en un mismo documental.

En el blog Hipermediaciones de Carlos Scolari señala en su artícu-
lo ‘Más allá de la ficción: el documental transmedia’ que las nuevas 
formas de comunicación digital hicieron que el documental tradicional 
evolucionara hacia el llamado documental interactivo, un nuevo tipo de 
relato de base hipertextual (no lineal) donde el contenido se fragmenta 
y el consumidor debe navegar en una red de textos escritos, fotos, vi-
deos y registros de audio. Si el documental interactivo encontró en la 
web un espacio privilegiado de expresión, el documental transmedia 
va más allá y lleva sus contenidos a otros medios y plataformas, bus-
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cando siempre la complicidad de los prosumidores (Scolari, 2012). A 
diferencia del periodismo, donde la tecnología digital y la red fueron 
en gran medida consideradas como una amenaza, los documentalistas 
no tardaron en abrir la posibilidad que brindan los entornos interactivos 
y colaborativos, ya sea que se trate de obras de corte comercial cuyo 
objetivo es solo informativo o producciones que buscan algún tipo de 
transformación social. 

Pregoneros de Medellín 

Pregoneros de Medellín (http://www.pregonerosdemedellin.com)
es un documental web interactivo en el que los usuarios podrán ver un 
proyecto multidisciplinario con posibilidades comunicativas en torno 
al tema de darle otra mirada y conocer a los verdaderos pregoneros de 
la ciudad. El proyecto documental tiene cápsulas documentales para 
televisión, exposiciones itinerantes de fotografía y un proyecto de lar-
gometraje documental.

Según los protagonistas del proyecto Pregoneros de Medellín es 
un producto audiovisual transmedia ideado para cuatro formatos com-
plementarios pero autónomos: La televisión, una web documental 
interactiva, exposiciones de fotografía itinerantes y un largometraje 
documental. Los vendedores ambulantes que cantan para seducir a los 
clientes y sus problemáticas, son el tema principal de esta iniciativa, 
donde el espectador/interactor podrá transitar virtualmente la ciudad en 
busca de los protagonistas en la web documental, observarlos desde la 
pantalla de su televisor, o verlos en una exposición fotográfica.

La web-documental interactiva y la exposición fotográfica son pro-
yectos terminados, listos para circular, mostrar y difundir. Actualmente 
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buscamos un distribuidor para emitir cinco cápsulas documentales de 
cinco minutos por televisión y recursos para la postproducción del 
largometraje documental. La idea principal del proyecto documental 
interactivo fue resultado de la amistad entre Thibault Duran (realizador 
web) y Ángela Carabalí (realizadora audiovisual). Ambos talentosos y 
apasionados de la cultura popular, sintonizando sus saberes quienes se 
dejaron contagiar por la idea de las narrativas documentales. La idea 
de los creadores es que el espectador sea coautor y que participe en 
la construcción de su propia experiencia documental. La aventura del 
documental interactivo se describe como no lineal, se concibe principal-
mente para internet, esta nutrida de diversos lenguajes, con contenido 
multimedia y de naturaleza interactiva. 

Una de las estrategias de los creadores del proyecto web documen-
tal fue conversar y entrevistar a los pregoneros, acompañarlos a sus 
rutinas, conociendo sus vidas. Durante esas conversaciones nació la 
idea también de retratarlos por medio de la fotografía, en el entorno 
de estos pregoneros y en su vida personal, sin embargo, los creadores 
del documental entendieron la importancia de grabar todo lo que los 
protagonistas del proyecto les comentaban. De esa manera el proyecto 
comenzó a tener forma y así darle protagonismo a las narrativas. 

Para esta primera parte Ángela contó con el apoyo de familiares, uno 
de ellos fue su hermano Esaú Carabalí, que es músico de profesión, él 
estaba fascinado por la sonoridad y el ritmo de los pregoneros del barrio 
Jamundí, cuando Esaú comentó el proyecto a su hermana Ángela, de 
inmediato  se interesaron por visibilizar a esos protagonistas. Ángela 
siempre había querido documentar en fotografía a los vendedores am-
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bulantes y hacer una exposición fotográfica en el que revelará las vidas 
de estas personas por medio de la imagen. 

Ángela y su equipo comenzaron a realizar un despliegue investigativo 
del tema, y de las plataformas interactivas, en ese momento Thibault 
Durand codirector del proyecto toma la iniciativa de diseñar un espa-
cio para la realización del documental interactivo, él se encargó de la 
programación del documental y Ángela de la realización audiovisual.

Figura 1. Pantalla principal de Pregoneros de Medellín. (http://www.pregonerosde-
medellin.com)

El proyecto se demoró casi un año en salir pues contó con un arduo 
trabajo de investigación por parte de todo el equipo. Ellos buscaron becas 
para poder tener un financiamiento del documental web, el primer apoyo 
fue de Francia por medio de un crowfunding, según Ángela la gente en 
Europa apoya más este tipo de iniciativas, con eso pudieron solventar 
un poco el comienzo del proyecto. “Luego de eso empezamos a buscar 
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becas acá en Colombia y ganamos la beca de digital que nos permitió 
pensar en obtener un presupuesto bastante holgado con respecto a lo 
que nosotros hubiéramos imaginado hacer de este proyecto y en ese 
momento nace Pregoneros de Medellín de una manera más oficial”. 

El equipo liderado por Ángela Carabalí fue ganador de la convoca-
toria Crea digital, en apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (TIC).

Estímulos y becas permitieron que el sueño se hiciera realidad. 
Con todo el compromiso y el amor con que se hace un documental en 
el mundo, hoy Colombia tiene la primera web-documental interactiva 
dedicada a los pregoneros. El equipo de trabajo durante un año tuvieron 
discusiones, días largos de investigación e insomnio en grandes dosis, 
los cuales enmarcaron el proceso de estos visionarios, que lograron 
embarcar a muchas personas en esta aventura documental innovadora.

Figura 2. Segunda pantalla de Pregoneros de Medellín. (http://www.pregonerosde-
medellin.com)
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Pregoneros de Medellín como lo llamaron sus creadores es un 
recorrido virtual por las calles del centro del Valle de Aburra también 
conocido como Medellín, en donde se ven a vendedores ambulantes, 
pregonando en su oficio, personas que le apuestan a la vida a pesar de 
las dificultades de su oficio.

Sinopsis del Proyecto 

El paisaje sonoro de Medellín es diverso y contrastante. En esta 
ciudad de más de tres millones de habitantes hay voces de todo tipo, 
y entre ellas sobresalen cantos urbanos, que vienen directamente de 
algunos vendedores ambulantes. Ellos entendieron que al cliente, igual 
que al amor, se le seduce por el oído, y a eso le apuestan día a día para 
vender sus productos. Los cantos cortos, repetitivos, graciosos y en 
ocasiones poéticos, circulan por la ciudad al paso de estos trabajado-
res itinerantes que utilizan la música para contrarrestar desigualdades 
laborales y necesidades de todo tipo.

Recorrer la ciudad para conocerlos, confrontarse a sus realidades, 
problemáticas, miradas y sentimientos es la posibilidad que ofrece Pre-
goneros de Medellín. Una web documental interactiva que le propone 
al espectador/interactor, un diálogo con las realidades de trabajadores 
informales que raramente tienen la posibilidad de ser protagonistas. El 
usuario recorre virtualmente la ciudad, eligiendo el ritmo y la ruta que 
crea conveniente para crear su propia experiencia documental. Es libre 
de retroceder o girar en puntos específicos y sin moverse de su silla, ir 
al encuentro con la diversidad a través de personas que le contarán y 
cantarán un poco de su mundo.
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Las rutinas, productos, canciones, problemas y anécdotas de los 
pregoneros, se presentan a través de entrevistas, videos cortos, foto-
grafías y registros sonoros a los cuales el interactor accede en el orden 
y el tiempo que desee. Es un viaje al interior de la cultura popular y un 
cruce de caminos con la idiosincrasia colombiana. El recorrido se hace 
con los oídos, los ojos y por supuesto con el corazón.

Figura 03. Video en el documental Pregoneros de Medellín. (http://www.pregone-
rosdemedellin.com)

En cuanto al tema tecnológico el documental web interactivo funcio-
na en un navegador web que no necesita instalación en el computador. 
Se utilizó JavaScript, Html5, Web Audio, API que son las tecnologías 
con las que se realizó la programación del proyecto, contando con un 
código open source que está disponible en Github. 

En cuanto a los sonidos y la música del documental el equipo lo 
describió como una dimensión expresiva incontestable. Así como su 
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riqueza y capacidad comunicativa. En este proyecto que se inspira del 
paisaje sonoro de la ciudad, la música no solo es concepto narrativo, sino 
también goce, acompañamiento, y detonadora de sentidos e identidad. 
Los músicos que nos acompañaron a contar la ciudad que canta son:

Phonoclórica: Es una banda bogotana que integra la música, la 
sonoridad, la sonoridad selvática de los tambores del pacífico y 
el caribe antillano, sumados a la potencia del funk.

Puerto Candelaria: Es la propuesta musical más atrevida, 
controversial e innovadora de los últimos tiempos en el país. 

Rancho aparte: Desde Quibdó- Chocó Rancho Aparte busca, 
sin concesiones, la raíz de una música que nace en la alegría 
de la libertad recobrada y la tristeza de haberla perdido un día. 

José Gallardo: Compositor musical de la Universidad EAFI-
T-Medellín. Magíster en Estética de la Universidad Nacional 
de Colombia.

Figura 04. Interactividad en la pantalla de Pregoneros de Medellín. (http://www.
pregonerosdemedellin.com)
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El usuario por medio del cursor del mouse o del cursor del teclado 
podrá recorrer el centro de Medellín pasando por lugares emblemáticos 
de la capital antioqueña. Como la Plaza Botero, el Museo de Antioquia, la 
zona de la Candelaria entre otros. Conocerá la historia de 15 pregoneros 
que día a día buscan rebuscarse el sustento diario, que no les importa 
cantar, gritar, pregonar para que sean escuchados. El proyecto también 
narra las historias de vida de cada uno de ellos, que al igual que cada 
persona que va a trabajar a una oficina a ellos les toca de esa manera, 
pero no se quejan y siguen adelante buscando dinero para sustentar 
a su familia. En la parte inferior izquierda encontrará un mapa en el 
que geográficamente se va a ubicar para hacer el recorrido y encontrar 
al pregonero, luego le da clic a la imagen para que se despliegue una 
ventana en el que hay un video y podrá ver la historia y vivencia de ese 
personaje, cuando termine diríjase a otro pregonero para ver su historia 
y así sucesivamente, este documental web es un recorrido virtual por 
el universo laboral y personal de aquellos que entendieron que al amor 
y a los clientes se les seduce por el oído.

Conclusiones

Pregoneros de Medellín es un documental web que le apostó por la 
interacción, a decir verdad son pioneros en proyectos interactivos en 
el país y con ello se abre la puerta para que más personas le apuesten 
a este tipo de formatos en el que los consumidores de estos productos 
puedan tener una inmersión más profunda en este tipo de contenidos 
que están siendo vanguardia en medios de comunicación. Fue un grupo 
de 20 personas profesionales comprometidos, quienes aportaron para 
construir ese proyecto, gente dispuesta y atenta que acudió al llamado 
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del pregón y le regalaron no solo su tiempo, sino también su amor y 
su talento.

Pregoneros dejó como resultado varios proyectos como una ex-
posición fotográfica, exposición interina y capsulas de televisión. En 
cuanto a la exposición de fotografía se capturaron rostros, espacios, 
pliegues y suspiros de la ciudad y de los vendedores más musicales y 
poéticos que la habitan. Según los protagonistas de este documental 
web con esta exposición, pensada para transitar la ciudad, los usuarios 
se sintonizarán con los pregoneros y todos los vendedores ambulantes, 
y al igual que ellos recorrerán calle arriba y calle abajo, porque como 
todos sabemos, caminante no hay camino. 

De igual manera la exposición interina permitirá a personas de 
diferentes condiciones socioeconómicas, a estudiantes y a extranjeros, 
una interacción de manera presencia en el Parque Explora de la ciudad 
de Medellín.  Así mismo, el proyecto realizó una serie de capsulas  
cortas para televisión los cuales son aportes audiovisuales en el que por 
medio de cinco minutos se le presenta a la teleaudiencia, una muestra 
corta, eficaz, esto con el fin de que los televidentes se motiven a visitar 
la web- documental para descubrir los contenidos que tiene preparado 
Pregoneros de Medellín. 

Referencias

Abarello, F (2013). Carlos Scolari Narrativas transmedia: cuando todos 
los medios cuentan. Revista Austral Comunicación, 2(2), 247- 249. 

Gifreu, A. (2010) El documental Interactivo, una propuesta de modelo de 
análisis (tesis de posgrado). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 
España.



1926

Irigaray, F. & Lovato, A. (2014). Hacia una comunicación transmedia. 
Memorias del 6º Foro Internacional de periodismo Digital, Rosario, 
Argentina, 6.

Martín, M. & Rodríguez, S. (2017). Manual de Periodismo Transmedia, 
Introducción y orientación al desarrollo de reportajes periodísticos 
transmedia (Tesis de grado). Universidad Nacional de Córdoba, 
Córdoba, Argentina.

Scolari, C. (2012). Más allá de la ficción: el documental transmedia 
[Blog]. Tomado de https://hipermediaciones.com/2012/05/09/mas-
alla-de-la-ficcion-el-documental-transmedia/ 

Scolari, C. (2013). Narrativa Trasnmedia cuando todos los medios 
cuentan. Barcelona, España: Deusto S.A. Ediciones.



1927

Periflix: por uma Narrativa Audiovisual da 
América Latina

Vicente Gosciola1

Denis Porto Renó2

Luana Chávez Bandeira de Brito3
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que propicie aos mais diversos grupos sociais periféricos uma superação 
dessa dificuldade que já se repete há séculos?
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Muitos projetos sociais avançaram contra essa corrente com resul-
tados positivos, como cursos ou concursos de vídeos da Unesco que 
promovem reflexão sobre as comunidades e sua busca do pleno exercício 
de seus direitos culturais. Contudo, estes projetos, ao lançarem luzes 
de motivação e criatividade sobre as comunidades, têm um período 
determinado de vigência, logo encerrando o ciclo de autoconsciência 
e mobilização que mal começara.

Por outro lado, este projeto pretende ir além, por ser dedicado à ideia 
de que a sociedade seja bem atendida quanto às possibilidades de se 
expressar e de acessar conteúdo de modo contínuo, original, legítimo e 
independente. Entendemos que este projeto é oportuno para desenvolver 
uma estrutura que possa contribuir para a emancipação comunicacional 
das periferias, de modo que essa população se sinta mobilizada a produzir, 
distribuir e exibir suas peças audiovisuais que memorizem e divulguem 
suas vidas, suas notícias, suas ficções, seus mitos, seus valores e seus 
desejos, principalmente porque não há espaços para promover essa 
formação, esse tipo de conteúdo e essa forma de expressão.

Este projeto é destinado à captação de fomento junto a entidades 
internacionais sem fins lucrativos voltadas para ações sociais e culturais. 
Os recursos são aqueles destinados a possibilitar a produção, distribuição 
e exibição de peças audiovisuais. São, especificamente, equipamentos de 
produção e edição de audiovisual, de conexão e manutenção de portal 
na internet e de armazenamento e streaming de vídeo. Estes recursos 
ficarão instalados e sob a guarda de universidades, geridos pelos profes-
sores e orientandos colaboradores deste projeto, próximos às periferias 
atendidas, relacionadas a seguir nesta proposta.
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Esperamos com este projeto, a partir de ações dedicadas às periferias, 
promover organizações de estruturas independentes, mas intensamente 
conectadas em rede, que possam valorizar e agenciar ações concretas 
e disseminadas de produção, distribuição e exibição de audiovisual a 
circular entre as mais diversas comunidades periféricas da ibero-américa. 
Determinamos para o projeto um alcance parcialmente global para que 
as produções possam ser as mais diversificadas possível, de modo que 
haja um contínuo fluxo de novidades renovando os interesses para, 
assim, manter o projeto vívido e frutífero.

Tendo em vista as mudanças em curso na indústria televisiva esti-
muladas pelo desenvolvimento de plataformas Over The Top (OTT), 
considerando que não se trata de um evento isolado, mas sim de uma 
realidade que se dá no âmbito internacional, percebe-se que duas pers-
pectivas ganharam destaque entre os especialistas: a polêmica teoria da 
“morte” da TV e a otimista que aposta em sua expansão. Os serviços 
Over The Top (OTT) consistem em modelos de negócios de plataformas 
para distribuição de conteúdo audiovisual online.

Através dessas plataformas diversos títulos são oferecidos para 
consumo em sistemas distribuídos, com possibilidade de uso em uma 
série de dispositivos conectados à internet. A primeira teoria aponta para 
um possível sucateamento das grandes redes e se sustenta na crença de 
que o antigo modelo Broadcaster da televisão tradicional tende para o 
desuso devido a crescente popularização de plataformas OTT e consumo 
de vídeo On Demand.

Por outro lado, dados apontam para um horizonte favorável as empre-
sas já consolidadas no mercado de telecomunicação que possivelmente 
poderão crescer no setor, tendo vantagem competitiva quando migram 
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para plataformas digitais. Paralelamente, há um entendimento de que as 
plataformas OTT representariam ao mesmo tempo que uma disruptura, 
uma reorganização que teria um aspecto positivo, não prejudicando a 
TV, mas sim trabalhando a favor dela, possibilitando sua ampliação. 
Sob esta ótica, observa-se que há um crescimento no segmento, com 
investimento de diversas empresas no desenvolvimento de suas próprias 
plataformas OTT.

Citada à exaustão quando discutida a disruptura da indústria televi-
siva, talvez o grande mérito da Netflix não seja ser disruptiva, visto que 
qualquer coisa que saia de um padrão compartilha do mesmo caráter 
disruptivo, mas sim ser uma mudança que salientou a necessidade 
de remodelação e de renovação da mesma. Sob esse prisma, afim de 
transcender este marco inicial, é vital que outras possibilidades sejam 
amadurecidas, seja através do estudo teórico ou empírico.

O Papel Pretendido por uma Identidade Audiovisual 
Latinoamericana

Este projeto visa principalmente uma identidade audiovisual latino-
americana, por meio do desenvolvimento de uma estrutura em rede que 
possa contribuir para a emancipação comunicacional das periferias, de 
modo que essa população se sinta mobilizada a produzir, distribuir e 
exibir suas peças audiovisuais que memorizem e divulguem suas vidas, 
suas notícias, suas ficções, seus mitos, seus valores, seus desejos e seus 
afetos. Basicamente se organiza pela estrutura interinstitucional entre 
universidades como apoio material, teórico, técnico e tecnológico para 
as comunidades periféricas conectadas em rede, estrutura essa totalmente 
mantida por fomento internacional de desenvolvimento social.
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Pretende este projeto, que as mais diversas comunidades periféricas 
da ibero-américa se estabeleçam como organizações de estruturas inde-
pendentes, mas intensamente conectadas em rede e que possam valorizar 
e agenciar ações concretas e disseminadas de produção, distribuição 
e exibição de audiovisual circulando entre si, em contínuo fluxo de 
novidades. Intenta que as operações do projeto serão reticuladas entre 
diversos locais. Docentes universitários e seus orientandos organizarão 
os núcleos em suas respectivas universidades em conexão direta com 
a região periférica a ser atendida. Levando-se em conta as possibilida-
des e facilidades de contatos entre pesquisadores, universidades e suas 
concernentes comunidades próximas, definimos os núcleos entre as 
Américas e a península Ibérica, relacionando, até o momento.

Uma Operação Reticulada

Desenhamos uma realidade em duas partes. A primeira vem a ser 
exatamente este projeto, que terá seu período delimitado em cinco anos 
e a segunda parte não terá limite de vida e será totalmente gerida e 
desenvolvida pelas comunidades que já estarão conectadas entre si em 
redes sociais. A primeira parte será financiada por entidade internacional 
de apoio a projetos sociais e a segunda parte será mantida pela receita 
gerada pelos views no YouTube e outras formas de monetização comuns 
às redes sociais, todas pesquisadas e desenvolvidas durante a primeira 
parte por todos os envolvidos, professores, estudantes e comunidades.

Chamamos o primeiro ano do projeto de “Implantação”, quando 
desenvolveremos os contatos e as reuniões iniciais, promovidos em 
congresso para o planejamento detalhado do projeto em toda a sua 
extensão -os congressos se repetirão a cada ano, alternando os países 
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e universidades como sedes, durante toda a extensão do projeto. Daí 
se dará a formalização dos polos em universidades, das comunidades 
envolvidas e das redes entre as comunidades. Desenvolverá as primeiras 
produções de publicações em texto e audiovisual.

Neste primeiro ano também será inicializada a investigação e desen-
volvimento de estratégias de produção comunitária de vídeos, distribuição 
e exibição dos vídeos por redes de streaming e divulgação promovida nas 
redes sociais, investigação e desenvolvimento de estratégias de produção, 
distribuição, exibição e divulgação. No segundo ano, “Desenvolvimento”, 
trataremos da fundação dos polos em universidade e das finalizações 
das primeiras produções audiovisuais, divulgação em congressos dos 
estudos de estratégias de distribuição e exibição, da produção de artigos 
e da organização de congresso, investigação e desenvolvimento de es-
tratégias de produção, distribuição, exibição e divulgação. No terceiro 
ano, “Lançamento”, realizaremos o lançamento da plataforma com mais 
produções audiovisuais finalizadas, os primeiros exercícios de distri-
buição e exibição, a produção de artigos e a organização de congresso, 
investigação e desenvolvimento de estratégias de produção, distribuição, 
exibição e divulgação. No quarto ano, “Produções”, seguiremos com 
as produções audiovisuais e sua distribuição e exibição, a produção de 
artigos e a organização de congresso, investigação e desenvolvimento 
de estratégias de produção, distribuição, exibição e divulgação. No 
quinto ano, “Distribuição e Exibição”, concluiremos com as produções 
audiovisuais e sua distribuição e exibição, a produção de artigos e a 
organização de congresso. Ao final do quinto ano todos os equipamentos 
financiados pelo projeto serão transferidos para as comunidades, que 
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já terão condições físicas e financeiras para prosseguir com a ação de 
comunidades em redes divulgando suas histórias e notícias.

Implementando

A equipe responsável pelo planejamento e gerenciamento das opera-
ções do projeto, bem como pelas funções de outros órgãos e organizações 
associadas ao projeto será composta pel@s professor@s indicad@s 
acima e pel@s representantes das comunidades envolvidas. Essa grande 
equipe é reticulada em equipes menores ligadas a cada comunidade e 
a cada universidade, dentre as citadas acima.

As operações do projeto devem continuar e se expandir para os cora-
ções das comunidades ao final dos cinco anos do projeto. Esse período 
servirá para a introdução das comunidades ao processo de arrecadação 
de provisões de autofinanciamento, que garantirão a viabilidade con-
tinuada das suas produções após a conclusão do projeto. Como cada 
núcleo dentro de uma universidade estará ligado a uma comunidade, 
mecanismos e procedimentos de monitoramento das operações do projeto 
serão desenvolvidos entre todos e revistos anualmente em congressos 
gerais, de modo a assegurar que as atividades ocorram conforme o 
planejado, permaneçam direcionadas aos objetivos declarados e que a 
ação corretiva apropriada seja tomada, se necessário.

Assim, cada professor e sua equipe serão os responsáveis pela pre-
paração do progresso periódico do projeto e pelos relatórios técnicos 
finais e pela contabilização das despesas, a serem submetidos ao Fundo 
Ibero-americano de Desenvolvimento da Comunicação Periférica e, 
subsequentemente, à entidade financiadora do projeto. O FIDCP é a 
reunião de todos os professores citados acima juntamente com os repre-



1934

sentantes de todas as comunidades. Todos os relatórios serão avaliados 
à conclusão de cada ano do projeto.

Considerações Finais

Entendemos que as pessoas que se beneficiarão deste projeto são 
aquelas que habitam as regiões periféricas de grandes metrópoles. Este 
projeto atuará em cidades muito populosas, sendo as maiores São Paulo, 
Cidade do México e Bogotá, que figuram, nesta ordem, como as 7ª, a 
20ª e a 27ª cidades mais habitadas do planeta, com seus respectivos 
12.106.920, 8.874.724 e 7.776.845 residentes (Lista das cidades mais 
populosas do mundo, s.d.).

Estas regiões são, como tantas outras, repletas de disparidades e di-
ficuldades socioeconômicas e costumam acomodar uma população mais 
desvalida em suas margens geográficas, ou periféricas. Consideramos a 
periferia não só como o limite geográfico excluído das áreas de classe 
média e alta das cidades, como também o espaço desprezado pelos olhos 
da sociedade, especialmente marginalizando suas produções culturais.

A população periférica, à margem da sociedade e de si mesma por 
não ter acesso à sua própria produção cultural, volta sua atenção para 
os sujeitos e as produções das classes não periféricas, insistentemente 
notabilizadas pela mídia convencional. Tecnicamente, periferia é cha-
mada de aglomerado subnormal, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísitca (IBGE) é uma área de habitações com “carência 
de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, 
rede de água, energia elétrica e iluminação pública), ausência de título 
de propriedade e irregularidade das vias de circulação e do tamanho e 
forma dos lotes” (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 



1935

2010). No Brasil, alguns destes aglomerados acumulam cerca de um 
quarto da população da cidade.

Sendo assim, este projeto voltará seus esforços em apoiar, mobilizar 
e articular comunidades periféricas a produzir, distribuir e exibir os 
seus próprios conteúdos em audiovisual, produzidos exclusivamente 
pelos habitantes das comunidades, através de uma rede global de mini 
provedores de audiovisual via streaming e de redes sociais. Os realiza-
dores das comunidades estarão presentes em todas as etapas do projeto.
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O Batalhão que Mudou a História: Fan Labor e 
Midiatização na Franquia Star Wars

Guilherme Guimarães Martins1

A pós-modernidade engloba diversos vieses no que diz respeito ao 
uso das tecnologias, dos meios de comunicação de massa e dos aparatos 
tecnológicos que permitem infinitas realizações. Tem-se articulados 
a esses conceitos a noção de midiatização e seus impactos nas novas 
formas de relação estabelecidas nas mais diversificadas esferas da so-
ciedade, entre elas o que ocorre na arte ou, precisamente, nos produtos 
audiovisuais do Cinema, e a aproximação constituída entre autor, obra 
e público.

No presente artigo, faz-se uma apresentação de um estudo de caso a 
partir de um fan labor (trabalho de fã, em tradução livre), 501st Legion 
- Vader’s Fist2 (https://www.501st.com/), mais especificamente sobre 
os fan films “Scout: A Star Wars Story” (2017), realizado em parceria 
entre as produtoras independentes HDH Pictures e Alayo Pro, e “Darth 
Maul – Apprentice: A Star Wars Fan Film” (T7Pro, 2016), realizado 
pela T7Pro. Assim, tem-se como principal objetivo verificar como a 

1. Mestrando em Comunicação Audiovisual na Universidade Anhembi Morumbi.
 Graduado em Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário Senac
 E-mail: guimguilherme@gmail.com
2. Website internacional do fã-clube
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midiatização se faz presente no universo do fandom3 e da cultura par-
ticipativa4, expandindo seus vínculos entre a obra e seus fãs.

Toma-se por definição de midiatização aquilo que é explicitado por 
Sodré (2006) acerca de sua crítica aos meios de comunicação de massa 
na pós-modernidade e como eles afetam as relações sociais entre os 
indivíduos que passam a existir a partir do momento em que se tornam 
audiência, não mais apenas consumidora do conteúdo, mas também 
produtora dele. Segundo o autor (2016), “a midiatização não é metáfora 
para uma totalidade substancial, e sim o conceito (assim como mídia 
também é conceito) descritivo de um processo de mudanças qualitativas 
em termos de configuração social por efeito da articulação da tecnologia 
eletrônica com a vida humana”. Para Sodré,

[...] as práticas socioculturais ditas comunicacionais ou midiáticas 
vêm se instituindo como um campo de ação social cor- respondente 
a uma nova forma de vida, que propomos chamar de bios midiático. 
Essas práticas – uma espécie de antropotécnica eticista – não esgotam 
nem sistematizam o problema da vinculação, uma vez que dizem 
mais respeito propriamente à relação socialmente gerida pelos dis-
positivos midiáticos e, portanto, do mercado. (Sodré, 2008, p. 233)

Dessa forma, algumas perguntas podem ser feitas de maneira a 
conduzir a construção do raciocínio deste artigo: Seria possível uma 
alteração mercadológica por meio da midiatização a partir da produção 
dos fan labors? Ou, ainda, seriam os processos de midiatização dos fan 

3. A junção das palavras em inglês fan, que significa fã, com a partícula “dom”, 
retirada de kingdom, que se traduz em “reinado”, fandom é o termo que se aplica 
ao “reinado de fãs”, para ser mais direto, ao grupo máximo de fãs de algo em 
comum. (Costa, 2017)

4. Cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente 
da criação e da circulação de novos conteúdos (Jenkins, 2006, p. 378)
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labors responsáveis por estarem alterando a forma de se pensar nas 
estratégias e rumos das narrativas cinematográficas?

Por um lado, pode-se pensar que sim, uma vez que há uma preocupa-
ção e interesse da indústria de estar em consonância com o seu público, 
satisfazendo sua ânsia ao mesmo tempo em que atende o mercado de 
consumo. Por outro, pode-se pensar que não, já que teoricamente este 
público específico não corresponde à maioria absoluta do mercado que 
consome os produtos midiáticos e transmidiáticos da franquia.

Assim, faz-se necessário estabelecer os objetivos que nortearão a 
construção do conhecimento aqui pretendida.

1 Objetivos

1.1 Objetivo Geral

O principal propósito deste trabalho é colocar em discussão os pro-
cessos de midiatização ocorridos entre a comunidade de fãs de “Star 
Wars” e como eles podem afetar as relações sociais e suas práticas so-
cioculturais no que tange a interferência desses processos na concepção 
de produtos midiáticos.

Para tal, utiliza-se como estudo de caso os fan films “Scout - A 
Star Wars Story” e “Darth Maul – Apprentice: A Star Wars Fan Film”, 
desenvolvidos e produzido pelo 501st Legion Vader’s Fist (um dos 
maiores, se não o maior, fã-clube da referida saga cinematográfica) e 
pela produtora independente T7Pro, respectivamente. Assim, a principal 
finalidade é entender como se dão os processos e suas implicações, se 
existirem, para a franquia original.
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1.2 Objetivos Específicos

1. Apresentaroestudodecasodofanlabor501stLegionVader’sFis-
tedosfanfilms “Scout - A Star Wars Story” e “Darth Maul 
– Apprentice: A Star Wars Fan Film”;

2. Apresentar o conceito de midiatização e sua aplicação no 
fan labor 501st Legion Vader’s Fist e nos fan films “Scout 
- A Star Wars Story” e “Darth Maul – Apprentice: A Star 
Wars Fan Film”;

3. Por fim, analisar os supracitados produtos derivados da cul-
tura participativa, observando a existência da midiatização, 
a fim de se compreender como essesprocessos ocorrem e se 
existem implicações deles no modo de se pensar a franquia 
original.

2 Metodologia

A metodologia do trabalho se dará por referencial bibliográfico 
e filmográfico. A seleção do corpus será feita a partir dos filmes pro-
duzidos e lançados entre 2016 e 2017 e divulgados na plataforma do 
YouTube. Assim, foram selecionados previamente 318 filmes para 
que fossem incorporados a este trabalho os dois principais, a saber, 
“Scout - A Star Wars Story” (2017) e “Darth Maul - Apprentice: A 
Star Wars Fan Film” (2016). Já o referencial teórico está ancorado nas 
teorias acerca do funcionamento do processo midiático, sua circulação 
e aceitação pelos fãs.

Para tal, utilizou-se Sodré (2006; 2008), Jenkins (2006) e Taylor 
(2014). A proposta é discorrer acerca do fazer do fã e como a midia-
tização se articula à essa prática, e se existem implicações para essa 
manifestação.
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3 Fan Labors: uma Breve Contextualização

O desejo em realizar trabalhos sobre “Star Wars” foi uma constante 
entre o fandom da franquia desde o início dela, em 1977. Para se ter uma 
ideia da dimensão desse processo, em 1978, menos de um ano depois 
do lançamento do primeiro filme, um grupo de amigos, fãs da obra de 
George Lucas, reuniram-se para recriar a obra, produzindo aquele que 
viria a ser conhecido como o primeiro fan film sobre a saga, intitulado 
“The Imperials Strike Back” (8mm kid Epcs, 2018).

Tal fenômeno se dá, principalmente, pelo desejo dos fãs em recontar, 
recriar e aprofundar suas relações com o obra, a qual é seu principal 
objeto de desejo; desse modo, podem se manifestar sobre aquilo que 
realmente é relevante para eles, contornando alguns aspectos ao mesmo 
tempo que participam ativamente da narrativa a qual é sua principal 
fonte de inspiração. Assim como assinala Jenkins,

os fãs rejeitam a ideia de uma versão definitiva produzida, autorizada 
e regulada por algum conglomerado. Em vez disso, idealizam um 
mundo onde todos nós podemos participar da criação e circulação de 
mitos culturais fundamentais. Nesse caso, o direito de participar da 
cultura é considerado ‘a liberdade que concedemos a nós mesmos’, 
não um privilégio concedido por uma empresa benevolente, não 
uma coisa que os fãs estão dispostos a trocar por arquivos de som 
melhores ou hospedagem gratuita na web. Os fãs rejeitam também 
a suposição do estúdio de que propriedade intelectual é um ‘bem 
limitado’, a ser totalmente controlado, a fim de que seu valor não 
seja diluído. Em vez disso, os fãs entendem a propriedade intelectual 
como ‘shareware’, algo que acumula valor à medida em que transita 
por diferentes contextos, é recontado de diversas maneiras, atrai 
múltiplas audiências e se abre para a proliferação de significados 
alternativos. (Jenkins, 2006, p. 340)
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Para o fã, existe a obra e o que pode ser recontado a partir dela. 
Não adaptado ou intermediado, mas o que pode ser ressignificado e 
reinventado a partir do que já foi estabelecido (Jenkins, 2006).

3.1 501st Legion - Vader’s Fist: uma Retroalimentação entre Autor, 
Fã e Obra

Em 1997, a Lucasfilm deu início ao relançamento dos filmes da tri-
logia clássica (1977-1983) de “Star Wars” em versões remasterizadas, 
agora com os subtítulos “Episódio IV - Uma Nova Esperança”, “Episó-
dio V - O Império Contra-Ataca” e “Episódio VI - O Retorno de Jedi”, 
numa tentativa de reavivar a memória afetiva dos fãs de longa data e 
apresentar a saga ao público mais jovem como estratégia de divulgação 
para a nova trilogia que viria a partir de 1999, com o “Episódio I - A 
Ameaça Fantasma”, e que ficaria conhecida na posteridade como a 
trilogia prequel5 (1999-2005).

Foi nesse contexto que os amigos Albin Johnson e Tom Crews 
resolveram aparecer numa das sessões de “O Retorno de Jedi” fantasia-
dos de stormtroopers para prestigiarem a obra de George Lucas, mas, 
sobretudo, serem prestigiados pelo público ali presente. Johnson, que 
já havia experimentado sozinho a sensação de aparecer vestido como 
um soldado do exército imperial alguns dias antes, convenceu o amigo, 
argumentando que “era divertido ver as pessoas intimidadas pela figura 
de um trooper fazendo patrulha nas filas da bilheteria” (Taylor, 2014).

5. Conforme define o Cambridge Dictionary: “Um filme, livro ou peça que desenvolve 
a história de um  filme anterior, contando o que aconteceu antes dos eventos do 
primeiro filme”.
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A partir daí, a ambição era relativamente pequena, porém, não tão 
fácil de se atingir à época em que foi idealizada: reunir ao menos 10 
amigos caracterizados como stormtroopers em exibições dos filmes da 
franquia em salas de cinema da cidade de Columbia, Carolina do Sul. 
O desafio? Comprar fantasias pela Internet na era pré-banda larga ou, 
ainda mais difícil, confeccioná-las artesanalmente.

Cinco anos mais tarde, em 2002, Johnson e Crews conseguiram reunir 
um pouco mais de 150 pessoas fantasiadas como stormtroopers na Star 
Wars Celebration II6 (http://www.starwarscelebration.com/), ocorrida 
em Indianápolis, Indiana, e convencer a Lucasfilm de que o grupo po-
deria ser contratado como equipe de segurança oficial do evento. Pouco 
tempo depois, em 2004, a 501st Legion (ou 501ª Legião, em tradução 
livre) foi adaptada pela primeira vez num produto transmidiático da 
franquia por Timothy Zahn, sendo inserida no universo expandido da 
série pelo romance Survivor’s Quest. Mas foi somente em 2005 que o 
Punho de Vader se consagrou como o primeiro grande caso de cultura 
participativa a entrar para o cânone da saga, estreando no terceiro filme 
da trilogia prequel, “Episódio III - A Vingança dos Sith”, lançado em 
maio daquele ano.

A partir da introdução na saga cinematográfica, diversos produtos 
transmidiáticos começaram a absorver e trabalhar com a entidade Legião 
501 (como ficou conhecido o grupo no Brasil) em suas narrativas do 
universo expandido, seja criando personagens exclusivos para a série 
animada de TV, como o Capitão Rex, ou simplesmente inserindo apari-
ções em comic books, graphic novels, games e livros. Ainda em 2005, 

6. Segundo maior evento internacional sobre Star Wars.
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o grupo R2 Builders Club criou a personagem R2-KT em homenagem 
à filha de Albin Johnson, Katie Johnson, que morreu naquele ano em 
decorrência de câncer. Posteriormente, em 2008, a dróide astromecâ-
nica foi inserida na série animada “The Clone Wars” pela Lucasfilm, 
entrando também para o universo expandido da saga.

Atualmente, a 501ª Legião conta com mais de 20 mil associados 
distribuídos por todos os continentes, tendo 12 de suas divisões (ou 
guarnições, como são chamadas) somente na América do Sul, e realiza 
diversas aparições em eventos beneficentes ou da cultura geek, anga-
riando fundos para instituições de caridade em todo o mundo.

Os impactos da criação de Johnson e Crews ganharam proporções 
não imaginadas por eles em 1997, quando tudo começou. Os milhares 
de produtos transmidiáticos e seus royalties oriundos da vontade de se 
vestir como um stormtrooper para estabelecer um novo contato com 
o objeto de desejo foi um divisor de águas em suas vidas e, agora, nas 
vidas de milhares de outras pessoas que não só querem ingressar na 
501st Legion Vader’s Fist, mas também se beneficiam diretamente das 
doações financeiras destinadas a hospitais, entidades filantrópicas e 
institutos de pesquisa sobre o câncer.

3.2 Scout: A Star Wars Story: o Olhar do Fã que Faz a Diferença

Em meados de 2016, a 501st Legion Vader’s Fist, em parceria 
com a HDH Pictures (s.d.) e Alayo Pro (s.d.), duas produtoras in-
dependentes, começaram a produzir o fan film “Scout: A Star Wars 
Story”. O curta-metragem de pouco mais de 10 minutos foi publicado 
no YouTube no dia 22 de março de 2017, ano em que seria lançado o 
segundo filme da terceira trilogia, “Episódio VIII - Os Últimos Jedi”, 
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e narra a história de Dax Orrell, um soldado da Aliança Rebelde que 
se perde do seu grupo durante uma batalha na Lua Florestal de Endor. 
Ao tentar reencontrar os outros soldados da base, ele é localizado por 
um scout trooper, iniciando uma acirrada perseguição entre eles que 
culmina numa descoberta intrigante.

A narrativa de “Scout” está inserida cronologicamente no filme “O 
Retorno de Jedi”, quando rebeldes, aliados aos nativos ewoks, e sol-
dados do império travam uma das batalhas mais memoráveis da saga 
cinematográfica, em que mostra a força da sabedoria tribal dos Aliados 
se sobrepondo à hegemonia militar do Império (uma fábula costurada 
por George Lucas em analogia ao que ocorrera na Guerra do Vietnã 
em relação aos Estados Unidos). O vídeo conta com mais de 100 mil 
visualizações e movimentou um buzz de pouco mais de 3500 interações, 
entre curtidas e comentários. No IMDb (2017), o curta atingiu 6.2/10 e o 
trailer, divulgado cerca de um mês antes da publicação, obteve números 
mais modestos: 4 mil visualizações e 85 interações.

Tecnicamente, o curta-metragem não deixa a desejar para as grandes 
produções cinematográficas da franquia. Possui uma estética bem refe-
renciada ao material original, obedecendo vários dos elementos pré-es-
tabelecidos e que compõem a atmosfera do universo cinematográfico, 
desde maquiagem e figurino a cenografia, efeitos visuais e edição de som. 
A campanha de divulgação contou com o apoio de dezenas de websites 
e blogs, além de páginas no Facebook, que replicaram o vídeo em suas 
plataformas, gerando mais interações e visualizações com o fan film.

Produzido pela 501st Legion - Vader’s Fist, HDH Pictures, Alayo 
Pro e Yellow Rose Pictures, “Scout” foi dirigido por Preston Yarger e 
Nicolas Alayo (Scout: A Star Wars Story, 2017), contou com a produ-
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ção executiva de J. J. Schindler e trouxe no elenco Louie Chapman, 
Jonathan Carlson e Reno Muren.

3.3 Darth Maul – Apprentice: o Vilão no Centro da História

Cronologicamente inserido antes dos acontecimentos narrados em 
“A Ameaça Fantasma”, o fan film realizado pela produtora alemã T7Pro7 
(s.d.) exibe em seus quase 18 minutos de duração a tarefa dada a Darth 
Maul que é encarregado de rastrear e eliminar 6 Jedi presentes na Lua 
Florestal de Endor como teste final antes de receber do LordSith, Darth 
Sidious, sua missão: aniquilar o mestre Jedi Qui-Gon Jinn.

O curta-metragem, que atualmente conta com mais de 17,5 milhões 
de visualizações e quase 700 mil interações apenas no link de postagem, 
foi produzido, dirigido e editado por Shawn Bu e publicado no YouTube 
no dia 5 de março de 2016, ano em que seria lançado o spin-off “Rogue 
One - Uma História Star Wars”. O teaser e o vídeo de  making of do 
curta, ambos publicados alguns dias antes do lançamento, somam cerca 
de 2,9 milhões de visualizações. No IMDb (2016), o fan film conseguiu 
uma média de7.7/10.

A grande repercussão gerada não só no próprio YouTube, mas tam-
bém em outras mídias e plataformas, talvez possa ser explicada pelo alto 
padrão técnico e artístico empregado, como, por exemplo, os efeitos 
visuais, a maquiagem, a coreografia das lutas, os movimentos de câmera 
e a edição de som. Outro fator decisivo que contribuiu para o sucesso 
do filme foi a abordagem dada a ele. Além de ressuscitar um dos vilões 
mais aclamados pelo fandom e, ao mesmo tempo, mal aproveitados 
pela franquia, Darth Maul, o espectador tem a experiência de enxergar 

7. Canal oficial da produtora no YouTube
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a narrativa pela perspectiva do antagonista-título da obra, algo jamais 
experimentado nos longas-metragens da franquia nas salas de cinema.

Existem também outros fatores que compreendem o fenômeno de 
“Darth Maul - Apprentice” e que foram determinantes para o seu su-
cesso. Shawn Bu fundou a produtora T7Pro juntamente com seu amigo, 
o designer e coreógrafo de lutas e artes marciais Vi-Dan Tran. Desde 
então, ambos trabalharam juntos na produção de diversos vídeos, todos 
eles com uma mesma característica em comum: o alto desempenho e 
aparato tecnológico.

Dessa maneira, o canal da produtora não demorou muito para acu-
mular seguidores e hoje conta com 190 mil inscrições. À época do 
lançamento do fan film, também não foi difícil para a dupla conseguir 
visibilidade com a obra, já que, além de disporem do próprio canal (e 
de uma rede de relacionamentos com ele), puderam contar com o apoio 
de diversos blogs e sites que divulgaram espontaneamente o vídeo em 
suas plataformas, replicando o conteúdo também nas redes sociais, 
como Facebook e Twitter.

3.4 A Midiatização e os Fan Labors: uma Relação entre os Casos

Os trabalhos de fã estão atrelados à espontaneidade do fazer, do 
produzir e do realizar. Essa manifestação se dá em decorrência de sua 
vontade em estabelecer novos contatos com aquilo que desperta sua 
admiração, no caso deste trabalho, a franquia cinematográfica de “Star 
Wars”. As ligações e correlações feitas pelo fã, ou melhor, pelo fandom, 
contribuem para a legitimação do que por eles é produzido e que por 
eles será consumido. Como pontua Jenkins,
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quando a AtomFilms lançou um concurso oficial de filmes de fãs 
de Star Wars, em 2003, recebeu mais de 250 inscrições. Embora o 
entusiasmo tenha diminuído um pouco, o concurso de 2005 rece-
beu mais de 150 inscrições. E muitos outros filmes que estariam 
fora das regras do concurso oficial, estão surgindo na webemsites-
nãooficiais,comooTheForce.net.Muitosdosfilmes são completos, 
com seus próprios pôsteres e campanhas publicitárias. [...] Os fãs 
sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de 
mídia; a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira 
novas formas de produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, 
de cinema digital. Os fãs são o segmento mais ativo do público das 
mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, 
insistindo em se tornar um participante pleno. Nada disso é novo. 
O que mudou foi a visibilidade da cultura dos fãs. A web propor-
ciona um poderoso canal de distribuição para a produção cultural 
amadora. Os amadores têm feito filmes caseiros há décadas; agora, 
esses filmes estão vindo a público. (Jenkins, 2006, p. 188)

As obras ficcionais criadas pelo fandom de “Star Wars” costumam 
destacar ou acentuar o que, geralmente, é posto em segundo plano pela 
franquia. Em 501st Legion, mesmo que involuntariamente, tem-se a 
criação de um batalhão de stormtroopers (ou unidade específica de 
personagens) que viria a ter certo protagonismo nas histórias oficiais, 
tanto narradas nos filmes quanto incorporadas pelos materiais transmi-
diáticos. Esse desejo de colocar um determinado grupo de personagens 
em destaque, ainda que de maneira orgânica e sem pretensão, pode ser 
um fator denunciativo do elemento que é concernente aos fan labors.

Além de o grupo ter conseguido notoriedade, alcançou também 
relevância dentro do fandom, a partir do momento em que há a entrada 
dele no universo da obra, propiciada pela cultura participativa, gerando 
a retroalimentação por meio do desenvolvimento de outros fan labors, 
como o curta-metragem “Scout - A Star Wars Story”. Assim como pos-
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tula Sodré (2006, p. 21), a midiatização ocorre como “[...] tendência à 
virtualização das relações humanas, presente na articulação do múltiplo 
funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais de 
conduta com as tecnologias da comunicação”.

Em “Darth Maul - Apprentice”, verifica-se uma nova entrada ou um 
novo surgimento de cultura participativa a partir de sua realização. Após 
seu lançamento, o fan film se tornou a obra fictícia sobre “Star Wars” 
feita por fãs mais visualizada já postada no YouTube, o que pode ter 
chamado a atenção da Lucasfilm e, agora, da Walt Disney Company, atual 
detentora dos direitos autorais da saga desde 2012. O personagem-título 
do fan film, Darth Maul, que havia morrido no filme de 1999, “A Ameaça 
Fantasma”, foi ressuscitado no último longa-metragem da saga, “Han 
Solo - Uma História Star Wars”, lançado em março de 2018, quase 20 
anos após sua última aparição nas telas de cinema. O inesperado sucesso 
do fan film pode explicar o ressurgimento da personagem e a promessa 
de que agora, diferentemente de outrora, ele veio para uma participação 
mais efetiva de modo a contribuir à narrativa dos filmes vindouros.

Conclusão

Assim como foi apresentado, os fan labors 501st Legion Vader’s 
Fist, “Scout - A Star Wars Story” e “Darth Maul – Apprentice: A Star 
Wars Fan Film” constituem aquilo que foi estabelecido por Sodré (2006) 
sobre os novos vínculos comunitários serem capazes de reconhecer a 
midiatização como uma forma de abrir espaço a novas narrativas por 
meio do aparato tecnológico. Segundo o autor, o que definirá a midia-
tização seria a “mediação social tecnologicamente exacerbada” (2008, 
p. 24), fazendo desse fenômeno apenas uma parcela de um envolvimento 
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afetivo mais abrangente ao consolidar uma construção narrativa mais 
específica.

Vê-se em todos os casos uma tentativa dos fãs em responder de forma 
orgânica ao que é colocado para eles de forma midiatizada; contudo, 
utiliza-se para tal as mídias disponíveis. Partindo da pressuposição de 
que essa nova forma de interação comunicacional modifica as práticas 
socioculturais e midiáticas, pode-se verificar indicadores de que a midia-
tização nos desenvolvimentos dos fan labors funda novos movimentos 
na relação entre a indústria (que utiliza este fenômeno para aperfeiçoar 
suas estratégias) e o público (que se beneficia de tal para expor suas 
exigências e requerimentos).

O que se vê nos processos de midiatização em relação aos fan labors 
aqui trabalhados não introduz apenas a um novo arranjo das interações 
sociais, mas também demonstra que o público não está subjugado à 
passividade da lógica midiática. Assim, denota-se que a midiatização 
implica a existência de novos sujeitos articuladores tanto da indústria 
para com o público quanto do público para com a indústria.
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O Protagonismo das Redes Sociais na Eleição de 
Bolsonaro à Presidência do Brasil em 2018

Cristina S. Pacheco1

O Brasil aguardava o relógio marcar 19 horas pelo horário de Brasília 
no dia 28 de outubro de 2018. Quando a primeira parcial da apuração 
da eleição presidencial fosse divulgada, na etapa do segundo turno, a 
expectativa era já contar com mais de 90% das urnas computadas. A 
primeira parcial, portanto, poderia refletir o resultado. Pouco depois 
das 19 horas, a informação trazia Jair Messias Bolsonaro como líder da 
apuração e virtualmente vencedor do pleito, notícia confirmada logo em 
seguida, com a apuração total das urnas. Deputado federal com quatro 
mandatos, filiado do PSL (Partido Social Liberal), partido de bancada 
evangélica, Bolsonaro era aguardado na porta de sua casa, no Rio de 
Janeiro, por um pool de emissoras de televisão para que fizesse seu 
primeiro pronunciamento à nação como presidente eleito.

Fiel à trajetória de sua campanha e rompendo uma tradição dos 
presidentes que o precederam, Bolsonaro não falou em primeiro lugar 
às televisões para se dirigir aos brasileiros. Antes, de forma caseira, 
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abriu uma live (transmissão ao vivo) em sua página do Facebook2 e ali, 
usando um celular e uma conexão de internet, de dentro da sua casa, com 
a esposa de um lado e uma tradutora de Libras do outro, endereçou seu 
primeiro recado aos eleitores. Sem repórteres, sem câmeras de tevê, sem 
microfones, sem editores. Sem intermediários. “Esse primeiro contato 
meu, via live, deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que 
tenho no povo brasileiro. Só cheguei aqui porque vocês, internautas, 
povo brasileiro, acreditaram em mim”, explicou Bolsonaro em sua fala. 
O discurso, que está disponível na plataforma, foi visto naquele dia ao 
vivo por 180 mil usuários do Facebook e, um mês depois, já contava 
com 5,7 milhões de visualizações desde então. Fora compartilhado 
188.583 vezes.

O ato inédito e emblemático evidenciou uma linha de comunicação 
que foi a marca da campanha de Bolsonaro. Uma história de presença 
nas redes sociais digitais gestada desde antes de que seu nome fosse 
confirmado como candidato. Discutir o uso de ferramentas como Fa-
cebook, Twitter, Instagram e WhatsApp como base de comunicação de 
Jair Bolsonaro, bem como a experiência de Bolsonaro foi registrada e 
repercutiu na imprensa são os objetivos do artigo.  

1 O Primeiro Exemplo Mundial de Campanha Eleitoral 
Centrada na Internet

Dez anos antes de Bolsonaro, em 2008, os Estados Unidos experi-
mentaram uma campanha eleitoral que mudou os rumos de como se fazia 
política até então. Barack Obama, senador emergente, que nas primárias 

2. Página de Jair Bolsonaro no Facebook: Bolsonaro. (s.d.).
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derrotou Hillary Clinton pela indicação do Partido Democrata, tornou-se 
o símbolo de uma comunicação baseada na internet, nas redes sociais 
e no engajamento com os eleitores. A virada de Obama sobre Clinton 
na disputa da candidatura foi apontada pelo cientista político Michael 
Cornfield como a maior reviravolta na história das primárias presiden-
ciais do país. Segundo ele, as campanhas demonstraram diferença na 
compreensão sobre a realização da política online (com destaque, na de 
Obama, para a arrecadação de verbas pela internet, os vídeos postados 
online, os milhões de eleitores que aderiram online à campanha), o que 
foi o fator decisivo para a vitória e abriu caminho do senador até a Casa 
Branca (Gomes, et al., 2009, p. 29).

A internet já era usada antes de Obama nas campanhas americanas, 
mas a entrada de inovações importantes nos ambientes virtuais que 
passaram a ser chamados de sites de redes sociais3 (Recuero, 2014) no 
período entre os ciclos eleitorais de 2004 e 2008 foi significativa para 
desenvolver a linguagem baseada no engajamento da audiência. O 
surgimento de plataformas de funcionamento em rede, como MySpace 
(agosto de 2003), Facebook (fevereiro de 2004), YouTube (fevereiro de 
2005) para vídeos, Flickr (fevereiro de 2004) para fotografias, Twitter 
(março de 2006) para mensagens postagens de até 140 caracteres (Oli-
veira, 2013) criou o espaço para a nova forma de atuação.

Ao observar um período retroativo mais extenso, é possível classi-
ficar quinze anos de campanhas como proto-web, web e pós-web. As 

3. Sites de redes sociais são os espaços utilizados para expressão das redes sociais 
na internet. (...) possuem mecanismos de individualização (personalização, 
construção do eu etc.), mostram as redes sociais de cada ator de forma pública 
e possibilitam que os mesmos construam interações nesses sistemas (Recuero, 
2014, p. 103).
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primeiras, no início dos anos 90, reconheciam o email como principal 
ferramenta, utilizando a dimensão online para reproduzir a natureza 
offline da comunicação. Em seguida, as campanhas baseadas na web 
tinham o centro de atuação nos websites vinculados a bancos de dados, 
acessos a discursos, panfletos e outros materiais de campanha. Nesse 
modelo, já se abriam canais de comunicação com imprensa e de feedback 
com eleitores (Gomes, et al., 2009, p.32).

Na evolução deste modelo, características específicas do padrão 
tecnológico do meio, como hipertexto, recursos multimídia etc, são 
empregadas para usufruir das funcionalidades da internet, ainda centra-
das na web. As eleições presidenciais americanas de 2000 são exemplo 
desse formato (Gomes, et al., 2009, p.32).

A campanha de Obama, em 2008, tirou da web o centro das operações 
de conteúdo. Os meios principais foram sites de compartilhamento de 
vídeos ou de fotos, sites de relacionamentos e sites de compartilhamento 
de atualizações online. Nesse momento, aparecia no vocabulário da 
campanha nomes e termos como social networking, microblogging, 
feeds, video-sharing sites etc, utilizando nomenclatura que aponta o 
foco nas ferramentas sociais e colaborativas:

O modus operandi é cooperativo, ao par com o espírito da inter-
net 2.0 (O’Reilly, 2015) no que se refere a convocar e pressupor 
a participação dos internautas na produção dos conteúdos e nos 
procedimentos de difusão viral de informações e de mobilização 
(Gomes et al., 2009, p. 32).

O recrutamento de especialistas nas novas linguagens da internet 
foi uma das bases da campanha de Obama em 2008. A equipe do então 
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senador em 2007 contratou Chris Hughes, um dos fundadores da rede 
social online Facebook para chefiar o trabalho ainda nas primárias. “A 
coordenação da campanha por um dos criadores da maior rede social 
dos Estados Unidos (...) levou, naturalmente, a um emprego sem pre-
cedentes das chamadas mídias sociais” (Gomes, et al., 2009, p. 34). Na 
equipe, dois diretores trabalhavam com onze coordenadores e mais de 
30 colaboradores, no departamento de new media que funcionou como 
um departamento independente (Oliveira, 2013).

Encontrar o tom certo e um discurso próprio em cada uma das 16 
redes em que atuou demonstrava na campanha de Obama o respeito 
uma das máximas da publicidade online, que diz que é preciso ir onde 
os clientes estão, e não tentar trazê-los até você. Sendo assim, o esforço 
“Obama Everywhere” marcou presença em 16 redes sociais distintas, 
cada uma com participação dentro das especificidades e interesses 
próprios. No MySpace, por exemplo, rede social muito procurada por 
usuários interessados em música, além de layout personalizado e in-
serção de conteúdo multimídia, a lista de links externos levava também 
a conteúdo no iTunes e playlists musicais (Gomes, et al., 2009, p. 34).

No Flickr, maior site de compartilhamento de fotografias naquele 
momento, o perfil do candidato mostrava 2.635 álbuns cobrindo eventos 
com a participação dos candidatos e suas esposas, sendo muitas imagens 
de Obama em bastidores e momentos mais descontraídos (Gomes, et 
al., 2009, p. 34).

Além das maiores (Facebook, MySpace, Twitter, YouTube), a cam-
panha atuou em redes sociais de nicho como BlackPlanet, MiGente, 
AsianAve, Glee e Faithbase, de responsabilidade da Community Con-
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nect e voltadas para minorias – afro americanos, hispânicos, asiáticos, 
LGBT e católicos.

Tanto as redes em que atuou como o site barackobama.com tiveram 
acessos significativos, grande adesão de internautas e participação na 
produção de conteúdo, mostrando a força dos simpatizantes, uma das 
maiores novidades da campanha. No YouTube, o vídeo produzido pelo 
líder da banda pop Black Eyed Peas, Will.I.Am, musicando um discurso 
de Obama chegou a ganhar o prêmio Webby Awards4, promovido pela 
International Academy Of Digital Arts and Sciences (Rolling Stone, 
2008).

A combinação da utilização de fases e slogans próprios (Hope, no 
começo da campanha, Change, para assentar a ideia da mudança, e 
Yes, We Can, inspirando os apoiadores na reta final), com uma equipe 
profissional, investimentos nas novas mídias e compartilhamentos de 
conteúdo e produção feitos por simpatizantes levou a 

níveis sem precedentes de engajamento no processo político, na 
medida em que milhões de cidadãos comuns empregaram a internet 
para manter-se informados sobre política, dar dinheiro às campanhas, 
compartilhar pontos de vista e aderir a comunidades online cons-
tituídas em torno de interesses e objetivos comuns (Smith, 2008).

A experiência americana marcou o princípio de uma comunicação 
política baseada no compartilhamento de informações pelas redes 
sociais, utilização de plataformas online para arrecadação de verbas 
e o uso de ferramentas como Twitter para mensagens diretas entre os 
políticos e seus seguidores.

4. Da redação (2008).
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2 A Influência de Bolsonaro nas Redes Sociais enquanto era 
Pré-Candidato

Um ano antes da eleição presidencial brasileira, em novembro de 
2017, o jornal Folha de S.Paulo, em sua editoria Poder, registrava ma-
téria que apontava Jair Bolsonaro como o pré-candidato a presidente 
com mais influência nas redes sociais, segundo pesquisa da empresa 
de monitoramento Zeeng (Tavares, 2017). Na pesquisa, foram analisa-
dos perfis na internet de 12 prováveis postulantes e o então deputado 
federal liderava estatísticas em quesitos como número de seguidores e 
de reações no Facebook, quantidade de interações no Twitter (https://
twitter.com/jairbolsonaro) e total de curtidas no Instagram (https://www.
instagram.com/jairmessiasbolsonaro/).

A plataforma de pesquisa restringiu o resultado às quantidades de 
seguidores e indicadores de engajamento, sem levar em consideração 
se o conteúdo dos comentários era crítico ou elogioso ao político. 
Dessa forma, embora Bolsonaro ocupasse na análise o topo da lista de 
reações do Facebook, com 3,2 milhões de manifestações (entre reações 
que variam do polegar para cima, que indica “curtir” e as carinhas que 
expressam amor, raiva, graça, surpresa e tristeza), era dele também, na-
quele momento, o maior percentual de cliques na figura que indica raiva 
(5%). Lula, naquele momento ainda pré-candidato do PT à presidência, 
ocupava segunda colocação com 1,1 milhão de reações. O levantamento 
foi realizado entre 23 de setembro a 23 de outubro de 2017.

A matéria previa que as redes sociais seriam um potente instrumento 
de campanha na eleição de 2018 e apontava que Jair Bolsonaro, na-
quele momento com 16% das intenções de voto segundo o Datafolha 
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(Balthazar, 2017), vinha construindo capital social (Recuero, 2014, 
p. 55) no ambiente virtual.

No Twitter, embora Bolsonaro fosse apenas o quarto colocado entre 
os pré-candidatos em número de seguidores, com pouco mais de 670 
mil à época da pesquisa, era o campeão de interações. No Instagram, 
em 2017, João Doria, do PSDB, era o líder em número de seguidores 
(741 mil), com Bolsonaro em segundo (612 mil seguidores). Quando 
foram avaliadas curtidas nas postagens, a situação se inverteu, com 
Bolsonaro apresentando maior engajamento (1,6 milhão de curtidas) e 
Doria em seguida (1,1 milhão). A matéria da Folha de S.Paulo encer-
rava com a análise cética de um especialista, Emmanuel Publio Dias, 
professor de marketing político da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing, que lembrava que o protagonismo na internet nem sempre 
se converte em votação.

O coletivo Nexo, site de informações políticas de caráter indepen-
dente, em março de 2018 publicou uma reportagem sobre qual peso cada 
meio de comunicação – televisão e redes sociais – teria nas eleições de 
2018, trazendo especialistas para avaliar o impacto das redes na disputa 
eleitoral. A pré-campanha antes do advento da internet, segundo a matéria, 
obedecia um padrão similar a cada pleito. Os postulantes concorriam 
entre si pelo apoio dos partidos com grande número de deputados para 
conseguir o máximo de tempo possível de propaganda de rádio e TV. 
Estratégia que, neste ano de 2018, dividiria espaço com a atuação dos 
candidatos nas redes sociais (Flores, 2018). O texto do Nexo já indica 
crescimento na influência nas redes sociais de Bolsonaro em relação à 
matéria da Folha, de 2017:
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As redes sociais são centrais, por exemplo, para Jair Bolsonaro. 
Filiado a um partido pequeno, o PSL, com poucos recursos e dian-
te da baixa possibilidade de conseguir apoio de partidos maiores, 
Bolsonaro investe há tempos na internet. Ele é o presidenciável 
com mais seguidores no Facebook, com 5,2 milhões de curtidas. 
Em março de 2018, o pré-candidato alcançou a marca de 1 milhão 
de seguidores no Twitter (Flores, 2018).

A estratégia de mirar nas redes sociais ganhara respaldo com a 
decisão do Congresso Nacional de aprovar a possibilidade de que can-
didatos patrocinassem postagens nestas ferramentas, fazendo com que 
conteúdos publicados por políticos ou partidos pudessem alcançar um 
número maior de eleitores, inclusive de usuários que não curtem ou 
seguem os candidatos nas redes (Venturini, 2018).

Ouvido pela matéria do Nexo, o professor Fernando Antônio Aze-
vedo, titular da Universidade Federal de São Carlos (SP) e pesquisador 
na área de comunicação política e eleições, considerou que 2018 seria 
uma eleição com campanha curta (antes eram 90 dias de campanha, 
a partir de 2015 o tempo passou a ser de 45 dias) e com restrições de 
financiamento (proibidos pelo Supremo Tribunal Eleitoral em 2015). 
No contexto de menos tempo e menos dinheiro, o professor apontou 
que mídias digitais e eletrônicas ganham grande importância estratégica 
nas campanhas, pois podem atingir grande parcela de público de forma 
simultânea e instantânea.

Outro especialista entrevistado pelo Nexo, o professor Jamil Marques, 
pesquisador da Universidade Federal do Paraná, acrescentou que se antes 
os websites desempenharam papel fundamental, a partir de 2010 eles 
passaram a ganhar a concorrência das redes sociais digitais que seriam 
nesse momento o palco mais relevante na luta para convencer o eleitor. 
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Marques aponta um detalhe nessa equação, segundo ele algo pouco 
abordado pela cobertura jornalística brasileira: o fato de que os admi-
nistradores das redes sociais dos candidatos teriam agora uma condição 
talvez tão relevante para a formação da opinião pública quanto aquela 
tradicionalmente detida pelas coordenações de marketing das campanhas, 
por jornalistas políticos e por institutos de sondagem:

Nesse sentido, redes como Twitter ou Facebook passam a atuar 
como players relevantes no jogo eleitoral e com os quais agentes 
do campo da comunicação ou do campo da política precisam lidar 
(Marques como citado em Flores, 2018).

Marques avalia ainda a complementaridade das mídias, quando a 
televisão, por exemplo, repercute um post polêmico de redes sociais ou 
quando um programa de TV fica em destaque nos trending topics do 
Twitter. Na batalha entre quem teria mais relevância no cenário elei-
toral, para o professor, as duas plataformas se completam. “Não vejo 
uma superação (...), trata-se de um processo de “remediação”, no qual 
uma “mídia” replica conteúdos veiculados originalmente em outras.”

A força de Bolsonaro nas redes sociais, naquele momento, já era 
percebida, mas ainda era relativizada na opinião dos especialistas. 
Azevedo expôs que Bolsonaro e Marina Silva, apesar de estarem em 
polos opostos, eram a seu ver exemplos com boas atuações nas redes 
sociais, orientados mais por ideologia do que pragmatismo. “Essas 
características não bastam, é preciso estrutura e gente profissional para 
operar as redes de forma eficiente e articulada com o marketing político 
da campanha”, declarou Azevedo à matéria do Nexo (Flores, 2018).
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3 Esquenta a Campanha

A convergência entre mídias distintas no universo de Jair Bolsonaro 
mostrou sua força no importante episódio de 30 de julho de 2018, quan-
do o candidato ocupou o centro do tradicional programa de entrevistas 
Roda Viva, da TV Cultura. As redes sociais de Bolsonaro, previamente, 
já haviam convocado os seguidores a assistirem o programa com o ob-
jetivo de bater as maiores marcas de audiência e mostrar a envergadura 
do candidato e a força de seu eleitorado:

O programa terminou sua transmissão no canal da emissora no 
YouTube no pico das visualizações com 228 mil pessoas acompa-
nhando a entrevista. Um recorde na história do Roda Viva, como 
definiu seu apresentador, Ricardo Lessa (Goulart & Ramos, 2018).

A repercussão seguiu no Twitter e Facebook, tomados por posts de 
apoio. Nos trending topics mundiais estavam em primeiro lugar naquela 
noite as hashtags #BolsonaroNoRodaViva e #RodaViva. No Facebook, 
enquanto o programa era transmitido ao vivo, o número de visualizações 
chegou a 1,5 milhão. Na madrugada, passava de 1,8 milhão, o dobro 
do vídeo com a participação de Ciro Gomes no programa, até então 
com a maior audiência.

No YouTube, a entrevista de Bolsonaro chegou aos 211 mil usuá-
rios conectados simultaneamente e superou em 100 mil visualizações 
simultâneas a marca de Sérgio Moro, juiz federal, que até então era o 
recorde do programa no canal da internet, com 130 mil visualizações 
(Goulart & Ramos, 2018).

A força do candidato passava a ser alicerçada pelos sites de redes 
sociais e pelo aplicativo de compartilhamento de mensagens WhatsApp. 
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Em entrevista à revista Piauí, Flávio Bolsonaro, filho do candidato, 
disse que os grupos do WhatsApp eram um grande ativo da equipe. 
O próprio Flávio, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, já estava 
participando de 2.500 grupos em seu smartphone pessoal e, segundo 
ele, o pai fazia parte de 4.500 grupos, todos de teor político para apoiar 
a candidatura. (Goulart & Ramos, 2018)

 O estilo de comunicação de Bolsonaro nas redes sociais logo 
foi tomando forma à medida que virava praticamente a única estratégia 
da campanha, conforme a entrevista de Francisco Carvalho de Brito, 
especialista em direito e tecnologia ao El País: 

“Bolsonaro usa o Facebook para divulgar sua agenda, para falar com 
suas bases, que não confiam na grande mídia. Quando quer mode-
rar seu discurso, concorda em dar entrevistas para a televisão para 
enviar sinais aos mercados, às instituições ... Ele usa o Twitter para 
responder rapidamente às questões (polêmicas)... Usa os grupos de 
WhatsApp como fã-clubes em que se pode fazer parte da sua rede”, 
explicava Francisco Carvalho de Brito, diretor de Internet Lab, uma 
consultoria de direito e tecnologia (Gortázar E Becker, 2018).

O contato do candidato com a imprensa, que já era escasso, dimi-
nuiu ainda mais após o atentado à faca sofrido por Bolsonaro em Juiz 
de Fora, em 6 de setembro de 2018. Vinte dias após receber alta do 
hospital, o candidato seguia aproveitando o resguardo para manter o 
afastamento das entrevistas e dirigia-se ao eleitorado diretamente por 
meio de transmissões ao vivo no Facebook, vídeos no YouTube, além 
de publicações no Twitter (Castro, 2018).

O site jornalístico HuffPost Brasil, em matéria de 25 de outubro de 
2018, comparava a estratégia de Bolsonaro ao modelo Trump, substi-
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tuindo a imprensa por redes sociais. Na reportagem, o cientista político 
Eduardo Grin, da Fundação Getúlio Vargas, aponta a semelhança da 
atuação do candidato do PSL com a conduta do presidente americano 
ao lidar com a mídia – que Bolsonaro havia admitido ser inspiração. 
Nesse método de se relacionar com a imprensa, a busca seria substituir 
o contraditório e o exercício da liberdade de imprensa por uma relação 
mais direta com os eleitores através das redes sociais. “Neste modelo, 
o que Bolsonaro fala é considerado verdadeiro e o que não é favorável 
a ele, é classificado pelo candidato como fake news” (Castro, 2018).

Um dos alvos principais da desconfiança do candidato é o jornal 
Folha de S.Paulo, que foi ameaçado pelo Twitter de não receber mais 
qualquer tipo de publicidade do governo caso Bolsonaro fosse eleito 
(Figura 1). A postagem no microblog, de 24 de outubro, teve mais de 
18 mil compartilhamentos e quase 80 mil curtidas.

Figura 1. Fonte: twitter de @jairbolsonaro, acesso em 12 nov. 2018



1968

Mesmo que em sua trajetória política e na campanha vá desenvol-
vendo uma relação complicada com a imprensa, Bolsonaro, em suas 
manifestações pelas redes sociais, afirma que não pretende, como consta 
no plano de governo de seu adversário Fernando Haddad (PT), criar 
um marco regulatório para a comunicação social. O candidato do PSL 
mais uma vez, usou sua conta no Twitter para manifestar suas críticas 
à ideia (Figura 2).

Figura 2. Fonte: twitter de @jairbolsonaro, acesso em 12 nov. 2018

A postagem foi curtida por mais de 23 mil usuários do Twitter.
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4 Internet Móvel e Aplicativos Desbancam TV na Campanha de 
2018

“As convicções sobre como melhor atingir o eleitor foram atuali-
zadas em 2018”, declarou matéria de 4 de novembro de 2018 do portal 
HuffPost Brasil, que tem dentre suas competências uma forte cobertura 
política (Rosa, 2018). A televisão, maior força de campanha das últimas 
três décadas de vida política, viu seu poder passar para aplicativos dos 
celulares dos brasileiros, sobretudo o WhatsApp.

Com apenas nove segundos no horário eleitoral gratuito de TV e 
rádio, o deputado federal aproveitou sua rede de distribuição de notícias 
pela internet, onde vídeos caseiros já viralizavam sua opinião há cerca 
de dois anos. 

Alguns fatores ajudam a entender como, a partir dos aplicativos e 
redes sociais, o conteúdo político alcançou os brasileiros. Em levan-
tamento de 2017 sobre economia digital e divulgado pela Agência 
Brasil, o país é o quarto mais conectado do mundo, com 120 milhões 
de pessoas com acesso à internet, atrás apenas dos Estados Unidos, 
Índia e China (Valente, 2017). O Brasil, segundo a 29ª Pesquisa Anual 
de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, 
realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), divul-
gada em abril de 2018, já tem mais celulares do que habitantes. Hoje, 
são 210 milhões de brasileiros e 220 milhões de celulares habilitados 
no país. (Lima, 2018)

O celular pode ser considerado a principal tela de navegação do 
brasileiro e principal fonte de informação. As redes sociais criaram uma 
esfera pública digital e especialistas como Sergio Spagnuolo, diretor 
do Volt Data Lab, agência independente de tecnologia e jornalismo, 
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avaliam a forma que apps, como o WhatsApp, se espalharam durante 
as eleições:

O WhatsApp não é uma rede social, mas tem características de rede 
social na medida em que as pessoas se engajam em temas, debatem 
e promovem tópicos. É a plataforma em que muitas conversas estão 
acontecendo. Os sites de notícia ainda são acessados pelas pessoas 
que buscam informações. Mas existem aquelas pessoas que não 
buscam, mas recebem passivamente um turbilhão de informação 
todos os dias no celular. (Lima, 2018)

E os simpatizantes e eleitores de Jair Bolsonaro realmente consomem 
informação dessa forma. Segundo pesquisa do Datafolha (G1, 2018), são 
eles os mais conectados: 81% se declararam usuários de alguma rede 
social, contra 59% dos eleitores de Fernando Haddad (PT), adversário 
de Bolsonaro no segundo turno. A pesquisa informou ainda que a taxa 
de leitura de conteúdos sobre política e eleições também é maior entre 
os bolsonaristas, sendo 61% através do WhatsApp e 57% preferindo o 
Facebook para encontrar informações.

A predominância de uso do WhatsApp encontra explicações tam-
bém no bolso dos brasileiros. O aplicativo, instalado em 97% dos 
smartphones nacionais, é usado todo dia por 98% dos usuários. (Lima, 
2018) A prática de zero rating, a tarifa zero das operadoras de telefonia 
em relação ao uso de dados do WhatsApp, implica em economia na 
conta de telefone e é tida como uma razão primordial. Nem tudo são 
vantagens, nesse caso:

O zero rating limita os usuários dentro desse ecossistema quebrado 
Facebook + Whatsapp e não oferece uma biblioteca virtual, uma 
enciclopédia, ou um site onde as notícias estejam integrais e con-
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textualizadas. Isso é ruim porque as pessoas recebem só uma parte 
da informação e não o todo”, explicou a especialista Yasodara 
Córdova, pesquisadora da Digital Kennedy School, em Harvardem 
entrevista ao HuffPost Brasil (Lima, 2018).

A atuação de Bolsonaro no WhatsApp foi acompanhada por dois 
meses pela pesquisadora Letícia Cesarino, professora da Universidade 
Federal de Santa Catarina e doutora em Antropologia pela Universidade 
da Califórnia. “A campanha de Bolsonaro é sem precedentes”, afirmou 
ao HuffPost (Rosa, 2018). Segundo ela, o candidato inaugurou no Brasil 
o “populismo digital”.

Esse populismo digital ficou evidente na construção de uma rede de 
apoio ao candidato, que chegou à vitória na eleição sem tempo substan-
cial de TV, sem apoio de outros partidos importantes, sem dar muitas 
entrevistas e sem participar dos debates de televisão. “Os eleitores 
tomaram o lugar do Bolsonaro na campanha digital, principalmente 
depois do atentado que o candidato sofreu,” disse a pesquisadora na 
entrevista (Rosa, 2018).

Cesarino cunhou o termo “bolsoesfera” para compreender os padrões 
que regem o universo digital da campanha de Bolsonaro, sobretudo 
no WhatsApp. De acordo com a pesquisadora, o primeiro ponto da 
arquitetura da “bolsoesfera” é a camada que substitui o tempo reduzido 
do PSL no horário eleitoral e tem uma mobilização digital anterior ao 
período da campanha. A segunda camada é “oficiosa”, formada pelas 
redes de apoio no WhatsApp com conteúdo compartilhado unilateral-
mente pelos administradores, servindo como fonte diária de conteúdo 
novo e resposta imediata aos acontecimentos do mundo on e offline. 
Em seguida, vem a camada de grandes grupos, com 256 membros 
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desconhecido entre si, que compartilham informações com demais 
grupos, conteúdo distorcido ou fake, além de coordenar ações digitais 
ou de rua. A camada seguinte são grupos pessoais, espaços seguros de 
comunicação e mobilização relacionados à campanha. O ecossistema 
de mídias analisado pela professora aponta que tudo que circulou no 
Facebook e no Twitter apareceu primeiro no WhatsApp.

A “bolsoesfera” foi hábil em captar simpatizantes dispostos a repli-
car espontaneamente o conteúdo do candidato, o que faz o populismo 
digital diferente do populismo clássico, segundo Cesarino:

Ninguém está obrigando a pessoa compartilhar os conteúdos. Mas 
surge da cabeça daquelas pessoas? Não. Vem de um certo padrão 
que a pessoa está imersa muito antes da campanha oficial começar, 
no caso específico do Bolsonaro. Essas redes estavam se estrutu-
rando há muito tempo. E a eficácia da técnica está justamente em 
sua simplicidade. Por isso que não há nenhuma contradição no 
fato do Bolsonaro não ser super “sofisticado” nessas estratégias e 
na organização. Como é algo que beira ao “grosseiro”, os próprios 
eleitores podem reproduzir. Os eleitores tomaram o lugar do Bol-
sonaro na campanha digital, principalmente depois do atentado que 
o candidato sofreu. Na bolha, o tipo de conteúdo que circulava era: 
“Nosso capitão está de atestado, quem tem que fazer a campanha 
somos nós” (Rosa, 2018).

A campanha digital pró-Bolsonaro, centrada no WhatsApp, trouxe 
vantagens sobre outras ferramentas digitais, segundo o articulista Wil-
son Gomes em artigo de opinião na revista digital Cult, intitulado “É o 
WhatsApp, estúpido!”. O aplicativo não tem algoritmos que controlam 
a distribuição, enquanto redes sociais como Facebook e Twitter são 
públicas e, portanto, as pessoas podem ser chamadas a responder por 
aquilo que publicam. “O WhatsApp é privado e facilmente passa sob 
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o radar da autoridade eleitoral”, avalia. A equipe de Bolsonaro e suas 
postagens simplórias alcançou a linguagem popular e encontrou uma 
audiência pronta para replicar seus vídeos, memes e fake news.

Desde a eleição de Obama, em 2008, o Brasil esperava pelo político 
de direita ou esquerda que compreendesse e desse valor à campanha 
digital. Segundo Gomes (2018), quem veio foi a extrema direita, que 
anulou os efeitos da campanha televisiva e derrotou o único movimento 
de rua do período (o #elenão5). 

5 Pão, Leite Condensado e Prancha como Bancada para 
Entrevista

Depois de eleito, o então presidente Bolsonaro reafirmou sua postura 
de comunicação sem intermediários que havia sido vista na transmis-
são ao vivo pelo Facebook no dia do segundo turno. Usou o Twitter 
para receber, agradecer felicitações pela vitória e aproveitou a rede de 
microblog para anunciar membros da equipe - ou para desautorizar 
declarações de outros membros.

No Instagram, compartilhou imagens dos primeiros dias e evidenciou 
a simplicidade em suas postagens. A primeira coletiva de imprensa em 
sua casa, no Rio de Janeiro, teve os microfones dos jornalistas equili-
brados sobre uma prancha de body board e a imagem enjambrada foi 
parar na conta do Instagram de Bolsonaro (Figura 3). A imagem, de 01 
de novembro de 2018, ganhou mais de 850 mil curtidas e comentários 
que valorizavam o jeito “do povo” do presidente eleito.

5. O movimento #elenão foi uma articulação popular iniciada por grupos feministas 
em oposição ao candidato Bolsonaro nas eleições de 2018, que se manifestou 
nas redes sociais e também em protestos organizados nas principais capitais 
brasileiras.
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Figura 3. Fonte: instagram de @jairmessiasbolsonaro, acesso em 12 nov. 2018

Esse estilo sem luxos que Bolsonaro faz questão de compartilhar já 
havia aparecido em outro momento da intimidade, quando o candidato 
postou uma foto de seu café da manhã em plena corrida do segundo 
turno (Figura 4).

Figura 4.Fonte: instagram de @jairmessiasbolsonaro, acesso em 12 nov. 2018
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Os seguidores do Instagram deram ao pão com leite condensado de 
Bolsonaro mais de um milhão de likes. 

6 Considerações Finais

Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil em 2018, protagonizou 
uma campanha sem precedentes no cenário político brasileiro, utilizan-
do uma linguagem sem sofisticação (nem estética tampouco verbal) e 
utilizando a internet como a base da comunicação de campanha. Em 
entrevistas às televisões, atribuía a produção dos vídeos caseiros ao filho 
Carlos, a quem chama de Zero Dois, e a quem credita sua forte presença 
nas redes sociais. Diferente da profissionalização da campanha digital 
de Obama em 2008 nos Estados Unidos, com gastos elevados, a marca 
da experiência brasileira foi o aspecto amador e de linguagem popular. 

Construindo uma base de seguidores desde o processo do impeachment 
de Dilma Roussef em 2016, com seus discursos agressivos de oposição, 
Bolsonaro tornou-se a voz da extrema direita e pavimentou seus canais 
nas redes sociais e nos aplicativos de compartilhamento de mensagens 
com produção de conteúdo constante. Realizou uma campanha de 
grande viralização de vídeos, mensagens e áudios, que foram ampla-
mente compartilhamentos pela internet. Declarou que não remunerou os 
apoiadores para disseminarem seus materiais, vídeos, fotos e postagens, 
mesmo quando a Folha de São Paulo publicou denúncia, em pleno 
período eleitoral, de que empresas apoiadoras de Bolsonaro estariam 
financiando campanha contra o PT pelo WhatsApp. Ao Antagonista, 
explicou que não tinha controle sobre empresários simpáticos a ele. 

Entre virais e fake news, o próprio Tribunal Superior Eleitoral não 
soube como regulamentar tanta novidade em um terreno nebuloso 
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como as redes sociais e a internet no campo político eleitoral. Matéria 
da versão brasileira online do Jornal El País registrou que a ministra 
Rosa Weber se limitou a dizer, no primeiro turno, que as autoridades 
ainda estavam “entendendo” o fenômeno das mentiras distribuídas 
como notícias. Medidas foram tomadas, no entanto, como a proposta 
de reduzir de 20 para 5 o número de encaminhamentos de mensagens 
e diminuir de 9.999 para 499 o teto de grupos que podem ser criados 
pelo mesmo usuário, no WhatsApp. (Borges, 2018)

A linha direta que estabeleceu com seus eleitores e apoiadores, 
proporcionada pela comunicação sem intermediários através dos canais 
nas redes sociais, foram parte importante no fenômeno da eleição de 
Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a falta de controle e regulação sobre 
encaminhamentos, distorções e fake news que circularam nesses meios 
deu margem à muita desinformação. 

Um estudo conjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, 
Universidade de São Paulo e Agência Lupa (Marés & Becker, 2018), 
o braço de fact checking da revista Piauí, estimou por amostragem de 
grupos públicos que oito em cada 50 imagens de cunho político que 
circulavam no WhatsApp eram falsas. Outras 16 eram reais, mas usadas 
fora de contexto ou com dados distorcidos. Quatro eram insustentáveis. 

Em um cenário livre das redes sociais ou ainda no ambiente fechado 
dos aplicativos de mensagens, em que as informações circulam sem a 
devida apuração nem o filtro especializado, é cada vez mais importante 
a atuação da imprensa atenta, séria, vigilante e comprometida com a 
veracidade dos fatos.
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iWilde Collection: uma Leitura Imersiva-
Interativa de O Príncipe Feliz e Outras Histórias

Roberta Gerling Moro1

Os Dispositivos Móveis e os Book Apps

Vivemos um momento em que crianças e jovens passam a maior 
parte do tempo se dedicando a postagens, criações de vídeos e fotos para 
serem compartilhadas nos stories do Instagram, Facebook e Whatsapp. 
Em meio a essa “atração espontânea”, muitos educadores e media-
dores de leitura se preocupam com a quantidade de tempo dedicado 
efetivamente à leitura literária. De acordo com o Instituto Pró-Livro 
(Retratos da Leitura no Brasil, 2016) os leitores brasileiros demonstram 
uma preferência maior para o uso da internet (47%) e outras atividades 
relacionadas ao computador e dispositivos móveis, como redes sociais 
(35%) e Whatsapp (43%). Esses dados mostram que a utilização de 
tecnologias digitais tem dividido espaço e importância com a leitura 
literária.

Com o advento dos livros digitais e digitalizados, muitas discussões 
foram realizadas. Por um lado, existem discursos a favor do livro digital, 
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por conta de sua facilidade e acessibilidade em termos financeiros; por 
outro lado, existem outras discussões que versam contra o livro digital, 
argumentando que o livro impresso, livrarias e bibliotecas poderiam 
desaparecer, principalmente em função do uso massivo do computador 
e dispositivos móveis. Porém, nada disso aconteceu. O livro digital e o 
livro impresso coexistem nas livrarias e bibliotecas, físicas e virtuais, 
sem o desaparecimento de um a favor de outro. Isso também significa 
dizer que, o apreço dos jovens pelas redes sociais não diminuiu o im-
portante papel da leitura literária, seja ela realizada em meio formal ou 
informal. O que se pode sugerir preliminarmente, é a prática de mediação 
das atividades nas redes sociais, de forma que a leitura literária também 
ganhe espaço na vida das crianças e jovens. Segundo Failla (2016), o 
grande desafio reside justamente em proporcionar formas que possam 
despertar à leitura uma geração quase que imersa pela comunicação 
em meio digital. 

Esta mudança no cenário da leitura nos remete ao grande projeto 
do Google, iniciado há alguns anos atrás, em direção à digitalização 
de livros de bibliotecas de pesquisa, o que permitiu a busca por textos 
integrais e disponibilizou o acesso a obras clássicas, como Middlemarch, 
de 1871, sem custos para o leitor (Darnton, 2010). Hoje, entretanto, é 
possível baixar livros na íntegra (PDF e EPUB) para computadores, 
tablets e smartphones, não somente através da plataforma Google Li-
vros, mas em sites que promovem a circulação aberta e a disseminação 
de obras e autores, como é o caso do Projeto Gutenberg (https://www.
gutenberg.org/)que oferece um acervo com mais de 58.000 títulos, os 
quais podem ser lidos online ou baixados no formato EPUB, em que a 
leitura é realizada através de um dispositivo específico de leitura (ex. 



1983

Kindle). Em relação aos dispositivos de leitura, o panorama atual apre-
senta tecnologias e inovações em torno de soluções que se aproximam 
da experiência da leitura do livro impresso. Recentemente, a Amazon 
lançou a quarta geração do Kindle Paperwhite (Amazon, s.d. a), a qual 
oferece ao leitor uma tela com maior definição em comparação com o 
modelo básico, lançado em 2012. Esse novo modelo apresenta, entre 
outras características, um design à prova d’água, sendo que seu ecos-
sistema tende a incentivar à leitura ao possibilitar a sincronização da 
última página lida com as anotações armazenadas na nuvem, graças ao 
sistema Whispersync (Amazon, s.d. b), implementado nessa versão. Em 
síntese, a tecnologia digital tem nos proporcionado inúmeros recursos 
que vão desde a simples leitura em dispositivos digitais à construção 
de narrativas digitais interativas e utilização de tecnologias imersivas, 
como a realidade virtual e aumentada.

No que se refere à utilização de dispositivos móveis por crianças 
e adolescentes, uma pesquisa realizada na Inglaterra (Ofcom, 2018) 
apontou que 83% das crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos de 
idade, possuem o seu próprio smartphone. No Brasil, os dados também 
são semelhantes: a pesquisa publicada pela TIC Kids Online indicou 
que 93% de crianças e adolescentes com idades entre 9 e 17 anos 
acessam conteúdos da internet através de celulares. Tendo em vista 
este contexto, algumas empresas e projetos de fomento à leitura têm 
se ocupado em buscar soluções para o incentivo da leitura literária em 
dispositivos móveis, através da criação e adaptação de obras clássicas 
em narrativas digitais interativas. A coleção Kidsbook (http://www.
euleioparaumacrianca.com.br/) é um dos exemplos encontrados no 
Brasil, que visa fomentar a leitura entre o público infanto-juvenil. No 
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site do projeto, podem ser encontradas diversas obras, disponibilizadas 
de forma gratuita, para serem lidas em smartphones. Entre os autores 
das narrativas estão Luis Fernando Veríssimo, Marcelo Rubens Paiva, 
Conceição Evaristo, apenas para citar alguns. A Storymax (https://
storymax.me/) é um outro exemplo que vem se destacando no mercado 
editorial brasileiro. A empresa publica histórias em formato de apli-
cativos (apps), os quais podem ser baixados e instalados através das 
lojas de aplicativos da Google Play e App Store. O objetivo reside em 
recontar os clássicos e narrativas populares, na tentativa de possibilitar 
uma aproximação e transformação da experiência de leitura que pode 
iniciar em dispositivos em que este público mais está familiarizado: 
smartphones e tablets. Um dos primeiros aplicativos desenvolvido pela 
empresa se baseia no soneto XIII do poema “Via Láctea”, conhecido 
por “Ouvir Estrelas”, do poeta brasileiro Olavo Bilac. No aplicativo, 
o leitor passa a conhecer o movimento do parnasianismo, inaugurado 
pelo autor, além de poder adquirir interesse pelo poema como gênero 
literário, ao navegar e interagir com palavras, sons e animações, sendo 
possível “abrir janelas, mover estrelas com um sopro, tocá-las e ouvi-las 
e até flutuar na noite cintilante”. (Storymax, s.d.)

Assim, os livros digitais infantis (children’s digital books2), mais 
conhecidos como aplicativos literários (book apps) podem incorporar 
textos, vídeos, imagens em alta definição, recursos de áudio, como 
músicas, efeitos sonoros e narração automática, “hotspots”3 e atividades 

2. Segundo Al-Yaqout e Nikolajeva (2017), este tipo de gênero já foi mencionado 
como livro de imagem eletrônico (electronic picturebook, e-picturebook), livro 
de imagem digital (digital picturebooks), livro-aplicativo (picturebook app) e 
narrativas interativas (interactive story apps).

3. Áreas que, quando tocadas ou deslizadas revelam animações (ex. personagens 
podem ser animados quando tocados).
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adicionais (ex. quebra-cabeça, pintura, jogos). Tais recursos, quando 
combinados com jogos, ilustrações e palavras, se transformam em uma 
experiência híbrida de leitura. Esta hibridização de diferentes recursos 
semióticos implica na forma como o leitor se relaciona com o texto, 
ou seja, há uma mudança na natureza interativa, tanto em situações de 
leitura compartilhada ou individual (Kurcikova, 2017).

Enquanto que no livro impresso o leitor se depara, primeiramente, 
com a capa, no caso de um book app, o primeiro elemento paratextual 
é o ícone, representado muitas vezes pelo título em texto verbal ou 
imagem que mais define a narrativa. Além disso, para se ter acesso ao 
texto da narrativa, é preciso interagir com alguns recursos de abertura da 
tela (opening screen), os quais aparecem como pistas para que o leitor 
possa iniciar a sua leitura. Na maioria dos aplicativos, na tela de abertura 
já podem ser observadas animações. Estas telas, contudo, variam de 
acordo com a proposta da narrativa e nível de interatividade. Em alguns 
casos, os movimentos podem ser automáticos, onde tocar ou deslizar 
o dedo sobre a tela não gera uma ação. Em outros casos (ex. Petting 
Zoo  [Niemnn, s.d.]), o toque sobre as letras do título leva o leitor para 
a primeira cena da narrativa, sendo a ação do leitor necessária para a 
“abertura” da obra. Nos livros impressos, o layout da página confere 
qualidade às imagens e afeta a percepção do leitor. Os aplicativos, 
por outro lado, podem representar virtualmente as páginas duplas e 
adicionar algum tratamento visual e artístico ao layout. No entanto, 
criadores e desenvolvedores ficam restritos ao tamanho e formato da 
tela do dispositivo. Os movimentos de mudanças de cenas, sucessão 
de desenhos/ilustrações e modificação do layout da página (vertical/
horizontal) também afetam a narrativa, com ou sem a intervenção do 
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leitor. Outro recurso que merece destaque e que vem sendo implementado 
em algumas narrativas interativas é o zoom. O movimento do zoom é 
um recurso em potencial que pode aproximar o leitor da cena e focar 
em alguns detalhes (cenários e personagens). Entretanto, tal recurso 
quando disponibilizado de forma automática, não possibilita o controle 
do leitor sobre sua leitura. Por outro lado, quando o zoom é interativo, 
o leitor precisa encontrar os hotspots (áreas de interação) certos para 
gerar a função de aproximação (zoom) (Al-Yaqout & Nikolajeva, 2017). 
O aplicativo Spot (http://bitu.com/spot/) é uma das primeiras criações, 
a que se tem conhecimento, que utiliza este tipo de recurso, tanto nas 
interações com as cenas e personagens, quanto nas transições entre as 
telas.

Dessa forma, percebe-se que estes aplicativos, principalmente a 
implementação de novos recursos tecnológicos de interação, estão em 
constante evolução, sendo possível afirmar que fazem parte de uma 
“vanguarda da inovação digital”. No mercado, estão disponíveis uma 
porção variada de histórias tradicionais e contos infanto-juvenis clás-
sicos adaptados ao formato de aplicativo literário, como, por exemplo, 
“A Chapeuzinho Vermelho”, “A Bela Adormecida” e “Os Três Por-
quinhos”. Entre estas adaptações, destacam-se aquelas, por um lado, 
que reproduzem de maneira fiel os textos verbais e ilustrações do texto 
impresso; por outro lado, existem adaptações de textos clássicos que 
lançam mão de recursos interativos, para modificar alguns elementos 
da narrativa, combinando a estética do texto original com elementos 
da tecnologia digital. As adaptações mais conhecidas deste gênero são 
o conto de Lewis Carrol, Alice for Ipad (Oceanhouse Media, 2010) 
e Pop-Out! The Tale of Peter Rabbit (Loud Crow, 2011), baseada no 
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conto de Beatrix Potter; este último trazendo recursos interativos que 
representam virtualmente o livro pop-up impresso, em que tocando 
e deslizando sobre pequenas janelas e abas, surgem imagens e textos 
(Ruiz-Domínguez, 2014).

Quando se trata da interatividade nos aplicativos literários, existem 
diferentes possibilidades e significados da participação do leitor na nar-
rativa. Turrión (2014) define três modos de participação, os quais são: 
participação convencional, sendo caracterizado pela leitura e passagem 
entre as telas de forma linear; participação ativa, a qual demanda do 
leitor certos conhecimentos prévios relacionados à nova configuração 
dos significados e elementos multimodais da cultura pós-moderna e; 
participação interativa, identificada nos modos de cooperação física 
(toque, gestos, movimentos) com a obra digital. 

A partir de uma análise dos cem aplicativos literários mais populares 
para crianças, Kurcikova (2017) reuniu cinco categorias mais amplas 
relacionadas à interatividade nos livros digitais infantis. Os conceitos 
das categorias representam quais funções a interatividade pode adotar 
durante a leitura individual ou compartilhada. A autora integra a cada 
categoria “ingredientes individuais”, os quais podem ser incorporados, 
ou já estarem incorporados, ao design dos aplicativos literários: sines-
tesia, suporte, dataficação, controle do usuário, técnicas de visão 
computacional. 

A sinestesia (1) se comporta como uma das categorias mais impor-
tantes, já que o toque, a visão e o áudio são ingredientes que estão em 
primeiro plano no processo da leitura, sendo assim, responsável pela 
experiência sensorial. O suporte (2) se refere às questões propostas 
no aplicativo, links para palavras desconhecidas e outros elementos 
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instrucionais que levam a criança à compreensão do texto. No livro 
impresso, o suporte está restrito à forma visual e escrita, já nos livros 
digitais, está presente na apresentação de vídeos, animações e áudios. 

Já a dataficação (3) é uma categoria que se distingue das demais, 
por não ser ainda muito utilizada nos aplicativos literários. Refere-se a 
um tipo de interatividade que visa coletar os dados pessoais do leitor, 
utilizando posteriormente, para a personalização da narrativa. Como 
exemplo, é possível citar como ingrediente, a localização geográfica, 
a qual poderá ser utilizada caso a narrativa ofereça alguma interação 
baseada na localização física do leitor. Atualmente, os sistemas de 
bibliotecas online têm utilizado a coleta de dados dos leitores (títulos, 
autores e horas de leitura) para que pais ou professores possam moni-
torar o progresso da leitura das crianças. 

A característica central do design de aplicativos literários é a forma 
como o usuário controla (4) a narrativa durante a leitura. Caso haja a 
interferência de um recurso com outro (vídeo, animações e áudios ao 
mesmo tempo), acaba reduzindo a função do leitor de “controlar” o 
seu processo de leitura. Em alguns aplicativos, o leitor pode desativar 
alguns recursos (ex. música de fundo), controlando aqueles elementos 
que julgar distrativos para a sua leitura. Em relação às técnicas de visão 
computacional (5), há um forte movimento em direção a soluções mais 
inovadoras, na medida em que muitos artistas e desenvolvedores têm 
lançado mão de tecnologias imersivas, como a realidade virtual (RV) e 
aumentada (RA) aplicada às experiências de leitura com o livro impres-
so. Com a RA, por exemplo, seria possível a visualização de elementos 
não-visíveis ou informações não disponíveis no livro impresso. A partir 
do pareamento do dispositivo móvel com o livro físico, seria possível 
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“expandir” estes elementos. Em outras palavras, uma representação 
visual fixa de um animal em um livro, por exemplo, poderia ser animada 
ou transformada em uma imagem 3D através de uma aplicação RA.

Na leitura do aplicativo literário “iWilde Collection: O Príncipe Feliz 
e Outras Histórias” serão analisadas as formas possíveis de participação 
do leitor com os contos, da mesma forma em que serão consideradas as 
funções dos recursos interativos, e se tais elementos são congruentes 
ao processo de leitura. Neste artigo, portanto, pretende-se caminhar 
no sentido da promoção da leitura em dispositivos móveis, visto que 
o cenário atual apresenta um uso massivo e recorrente de tecnologias 
digitais pelas crianças e jovens, de uma forma geral. Assim, ao realizar 
a leitura será possível apontar os principais recursos presentes no apli-
cativo literário, os quais corroboram para a mediação da leitura literária, 
bem como no engajamento do leitor com o texto verbal e imagético.

iWilde Collection: Esboço de uma Leitura Imersiva

A obra “O Príncipe Feliz e Outras Histórias” foi publicada, original-
mente em 1888 na forma impressa e traz cinco contos infanto-juvenis, 
os quais são: “O Príncipe Feliz”, “O Rouxinol e a Rosa”, “O Gigante 
Egoísta”, “O amigo devotado” e, “O notável foguete”. Já na versão 
do aplicativo, foram utilizados apenas três contos para a adaptação: 
“O Príncipe Feliz”, “O Rouxinol e a Rosa” e “O Gigante Egoísta”.  
Em “O Príncipe Feliz”, Oscar Wilde conta a história de um príncipe 
que vivia em plena felicidade, antes de morrer. Depois que fora criada 
uma estátua em sua homenagem, o Príncipe começou a observar toda 
a fealdade que existia em sua cidade. A tristeza do Príncipe comoveu 
uma pequena andorinha que buscou abrigo na estátua. Juntos, criaram 
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um laço amoroso e foram, aos poucos, através das pedras preciosas e 
folhas de ouro que cobriam a estátua, ajudando os mais necessitados a 
terem uma vida mais feliz. A andorinha então, passou a vida inteira ao 
lado do Príncipe, vindo a morrer, ao final, quando já não tinha forças 
para voar; sentindo falta de sua amada companheira, o coração da es-
tátua do Príncipe partiu-se e, então, os dois puderam caminhar juntos 
para o Paraíso. 

“O Rouxinol e a Rosa” traz mais uma vez um pássaro, o rouxinol, 
que se doa por amor. Em seus voos diários, o rouxinol percebeu que 
um estudante estava muito infeliz, pois não tinha uma rosa vermelha 
para presentear a sua amada durante o baile. O rouxinol, por sua vez, 
bastante tocado pela situação do estudante, foi em busca da rosa ver-
melha; passou pela rosa branca, pela amarela, chegando finalmente 
na árvore das rosas vermelhas. Entretanto, o inverno tinha sido muito 
rigoroso e não havia brotado nenhuma rosa dos galhos. O único meio de 
conseguir a rosa vermelha, seria cria-la por meio do canto do rouxinol 
à luz da lua, tingindo-a com o sangue do seu próprio coração. Assim, 
após o espinho da roseira perfurar o coração do rouxinol, uma bela rosa 
brotou. O estudante, então, conseguiu levar a rosa para a sua amada, 
porém, o amor era supérfluo demais, pois a rosa foi rejeitada e atirada 
na estrada, como se não tivesse valor algum.

Já em “O Gigante Egoísta”, Wilde traz uma nova mensagem de 
amor ao leitor. No lindo jardim do Gigante, todas as tardes as crianças 
corriam e brincavam; os pássaros cantavam, a natureza dançava em 
cores coloridas e vibrantes; as crianças eram felizes ali. No entanto, 
quando o Gigante voltou de uma viagem, proibiu a entrada de crianças 
em seu jardim, construindo um muro para que elas não ultrapassassem. 
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As estações mudaram, o inverno levou todas as flores; a primavera 
chegou, mas não quis chegar perto do jardim do Gigante, pois não 
havia nenhuma criança por ali. Quando finalmente percebeu o seu ato 
de egoísmo, derrubou o muro e transformou o seu jardim na “terra das 
crianças”. Ali acabou conhecendo um pequeno menino que não con-
seguia subir em uma árvore, sendo ajudado pelo próprio Gigante. Esse 
menino, depois de um tempo, sumiria e apareceria novamente levando 
o Gigante ao seu Paraíso.

A versão digital foi produzida pela iClassics Productions (s.d. a), 
empresa espanhola desenvolvedora de aplicativos e publicações digitais 
que possui, entre seus objetivos, lançar uma visão mais contemporânea 
sobre as obras clássicas da literatura. A empresa já publicou 11 aplicativos 
literários, os quais trazem textos integrais de obras clássicas, aperfeiço-
ando-as artisticamente, através da produção de ilustrações, animações, 
efeitos especiais (FX), trilha sonora original e efeitos sonoros. Assim, 
já foram produzidas experiências de leitura imersivas a partir das obras 
de grandes nomes da literatura, tais como, H.P. Lovecraft, Edgar Allan 
Poe, Charles Dickens, Oscar Wilde, Washington Irving, Arthur Conan 
Doyle e Jack London, disponibilizadas nas lojas virtuais de aplicativos 
Google Play, App Store e Amazon Apps.

Serafini, Kachorsky e Aguilera (2015, 2016) sugerem duas pers-
pectivas de análise, semelhantes entre si que, se entrelaçadas, podem 
aprofundar o estudo das estruturas dos aplicativos literários. Nesse sen-
tido, na primeira perspectiva (2015) os autores apresentam os principais 
elementos transmidiais que focam nos seguintes aspectos: visual, aural, 
textual, paratextual, navegação e transição. No que tange ao aspecto 
visual, são consideradas imagens estáticas ou animadas que ilustram a 
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narrativa e/ou que dão dicas ao leitor de como interagir com o aplicativo 
(“pistas visuais”); no aspecto aural, são destacados os efeitos sonoros, 
música de fundo e narração automática, os quais podem promover um 
impacto emocional no leitor; os elementos textuais estão relacionados 
ao modo de exibição dos textos verbais, se diferem ou não, do formato 
impresso, tamanho da letra e aparência da tela; já os paratextos são as 
informações (créditos da obra) e os hiperlinks, que podem levar o lei-
tor para fontes externas à narrativa, vídeos ou anúncios de aplicativos; 
os elementos de navegação e transição são responsáveis pela forma 
estratégica como o leitor transita de uma tela para a outra. Em alguns 
aplicativos, o toque sobre a parte inferior direita já direciona o leitor 
para a próxima tela; por outro lado, existem outras narrativas que se 
valem dos recursos visuais de animação para a produção virtual dessa 
passagem.

A segunda perspectiva levantada pelos autores (Serafini, Kachorky 
& Aguilera, 2016) resume, de certa forma, os seis elementos descritos 
acima em apenas três recursos que dão conta das principais estruturas 
de leitura presentes nos aplicativos literários, são eles: recursos de tela, 
recursos de transição e recursos de interação. No primeiro, são destaca-
das as características referentes ao modo de apresentação da primeira 
tela, ou seja, os elementos paratextuais, em que pode ser possível a 
troca de idioma, desabilitação/habilitação da música de fundo e efeitos 
sonoros, acesso através de hiperlinks para sites, redes sociais ou loja de 
aplicativos; os recursos de transição são os modos como o leitor navega/
transita de uma tela para a outra; já nos recursos de interação, podem 
ser destacados os hotspots, principalmente, os quais agregam à experi-
ência de leitura, sendo possível citar os hiperlinks, animações, efeitos 
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sonoros, vídeos, narração verbal, entre outros. Partindo da intersecção 
destas duas abordagens, passa-se à análise do aplicativo literário “iWilde 
Collection: O Príncipe Feliz e Outras Histórias”.

No aplicativo4, o texto dos contos, bem como o contexto dos cenários 
e personagens não foi alterado. A modificação reside, principalmente, 
nas ilustrações e animações criadas que destacam algumas passagens do 
texto e trazem novos sentidos para o leitor. Além do título da obra, na 
capa do aplicativo, é possível observar uma foto em sépia do autor Oscar 
Wilde, informações sobre o ilustrador (César Samaniego), produtor da 
trilha sonora (Gerard Pastor) e pistas visuais (animação) de como passar 
para a próxima tela. A textura da tela da capa se assemelha com a textura 
de papel com marcas de envelhecimento. Para conferir realismo à capa, 
também foram reproduzidas virtualmente parte da lombada do livro, 
impressões de arabescos e folhas, incluindo até mesmo, dois adornos 
metálicos nas laterais direita superior e inferior (Figura 1).

A segunda tela é uma espécie apresentação dos recursos de navegação 
e transição: uma andorinha surge utilizando fones de ouvido, fazendo 
destaque à sentença abaixo, onde o próprio aplicativo recomenda a 
utilização de fones de ouvido para uma experiencia mais imersiva; ao 
lado da andorinha, uma animação representada por uma mão aponta 
para os fones de ouvido, ressaltando a importância de sua utilização 
durante a leitura; se o leitor tocar sobre a andorinha, ela canta e movi-
menta o seu corpo. Nesta tela também são apresentados os principais 
modos de transição: para passar para a próxima página, o leitor pode 
tocar na parte inferior direita da tela ou deslizar o dedo para virar a 

4. O vídeo, bem como as capturas de tela e informações sobre o aplicativo, podem 
ser acessadas diretamente no site da empresa. iClassics. (s.d. b)



1994

página; para voltar à página anterior, deve-se tocar na parte inferior 
esquerda da tela ou deslizar o dedo para retornar; para acessar o menu 
principal, basta tocar no ícone representado por uma rosa, onde são 
disponibilizados a seleção de capítulo, conteúdos extras (contato, link 
de compartilhamento, anúncios) e opções gerais (troca de idioma5 

, habilitação/desabilitação da música de fundo). Antes de acessar efeti-
vamente os contos, uma outra página surge dando boas-vindas ao leitor, 
convidando-o a entrar no universo de Oscar Wilde.

Figura 1. Capa do livro. iClassics (s.d. b)

De um modo geral, a primeira página de cada conto inicia com o 
título, geralmente com algum elemento visual próprio da história, traços 
em arabescos, nome do autor (Oscar Wilde) e ano (1888). Ao tocar sobre 
a tela, o leitor entra no conto, onde as letras do título são substituídas pela 
primeira ilustração e texto verbal (desvanecimento visual). O recurso de 
desvanecimento visual (fade in/fade out) é bastante utilizado em vídeos 

5. É possível realizar a leitura nos seguintes idiomas: português, inglês, espanhol 
e francês.
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e filmes e serve para realizar uma transição mais sutil de uma cena para 
a outra – o mesmo pode ser aplicado nos efeitos sonoros. Na primeira 
página do conto “O Gigante Egoísta”, por exemplo, a letra “A” do título 
foi substituída pela silhueta da personagem principal. Inicialmente, a 
ilustração da cena aparece enevoada, sendo revelada apenas ao tocar 
sobre a tela. Neste conto, em especial, o início da história é evidenciado 
pela simulação de planos cinematográficos que vão desde a casa do 
Gigante, ao jardim onde as crianças estão brincando. 

Como se trata de um aplicativo literário que recorre à estética e line-
aridade do livro impresso, a transição entre as páginas ocorre de maneira 
semelhante em todos os contos. A passagem entre as páginas reproduz 
virtualmente uma folha de livro sendo virada, a qual é acompanhada de 
um som característico. Outra forma de transição que se aproxima mais 
com os recursos utilizados na criação de vídeos é o desvanecimento 
visual (fade out), o qual vai desde a ilustração ao branco completo da 
tela, até surgir a próxima página e/ou capítulo. A simulação de planos 
cinematográficos é utilizada como recurso de transição. Tomando como 
exemplo o conto “O Príncipe Feliz”, na página em que a andorinha 
conhece o Príncipe, os planos visuais da ilustração da cena vão desde 
os pés do Príncipe, onde está a andorinha, até o rosto do Príncipe, rea-
lizando assim, uma passagem cinematográfica pela estrutura corporal 
da estátua.

Em relação aos recursos interativos, é possível citar a música de 
fundo, criada especificamente para o aplicativo, a qual vai crescendo 
progressivamente, perpassando todos os contos. Um dos recursos que 
pode ser chamado de “inovador” é a perspectiva giroscópica (gyro-
-perspective) aplicada em algumas partes dos contos. Este recurso 
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permite que o leitor movimente a cena, podendo observar estradas e 
morros distantes, ao deslizar o dedo sobre a tela ou mover o dispositivo 
verticalmente e horizontalmente. Na figura a seguir, por exemplo, ao 
movimentar o dispositivo é possível olhar para o cenário na janela em 
frente à personagem.

Figura 2. Perspectiva giroscópica (“O Príncipe Feliz”). iClassics (s.d. b)

No que se refere aos principais geradores das interações, os cha-
mados hotspots, não estão presentes em todas as páginas, porém, 
as animações são os elementos que mais dão destaque aos contos, 
em função da presença de sons diegéticos (ex.“O Gigante Ego-
ísta”: gritos das crianças e passos do Gigante) e não diegéticos  

(trilha sonora). Nesse sentido, em cada conto é possível citar algumas 
especificidades interativas.

Em “O Príncipe Feliz”, as interações são marcadas pela efetivação 
das tarefas solicitadas pelo príncipe e realizadas pela andorinha (ex. 
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deslizando o dedo sobre a estátua do Príncipe, o leitor auxilia a andorinha 
a retirar as folhas de ouro fino para leva-las aos pobres). A interação do 
leitor sobre a tela também é necessária para a continuação da leitura (ex. 
quando o coração do príncipe se parte por causa da morte da andorinha); 
ao partir o coração (toque sobre a tela), surgem os textos verbais.

Figura 3. Coração perfurado/Rouxinol morrendo. iClassics (s.d. b)

As frases negritadas levam o leitor a interagir com as personagens. 
Em “O Rouxinol e a Rosa”, na sentença em que são descritas as carac-
terísticas físicas do estudante: “O cabelo é negro como a flor de jacinto 
e os lábios vermelhos como a rosa que deseja”, são dadas dicas ao 
leitor de onde interagir: ao tocar sobre o cabelo da personagem, surgem 
flores de jacinto e em seu lábio brota uma rosa vermelha. Um outro 
recurso que merece destaque é, ao pressionar o dedo sobre o pássaro, 
é possível visualizar internamente o seu coração envolto em espinhos 
da roseira. Uma das interações que pode ser mais impactante para o 
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leitor, emocionalmente, é a representação do coração do rouxinol sen-
do perfurado pelo espinho da roseira ou, quando o leitor toca sobre o 
pequeno pássaro é possível ouvir o seu último suspiro antes de morrer, 
conforme capturas de tela abaixo.

No terceiro conto do aplicativo, “O Gigante egoísta”, ao tocar so-
bre o menino na árvore, o leitor o auxilia a se aproximar do Gigante 
e abraça-lo, onde a aparência fria, triste e sem cor da cena se refazem 
em cores quentes e vibrantes. Em outra página, tocando sobre a tela, o 
leitor ajuda o Gigante a quebrar o muro que dá acesso ao seu jardim. O 
impacto emocional deste conto reside, principalmente, no momento em 
que o menino busca o Gigante para leva-lo ao seu Paraíso. Assim, quando 
o leitor interage sobre a cena, o menino e o Gigante vão desaparecendo 
de forma progressiva até restar apenas uma forte luminosidade na tela.

Ao finalizar a leitura do aplicativo, é possível observar mais uma 
série de páginas que complementam a experiência: sugestão de escrever 
uma avaliação do aplicativo, em que é direcionado para uma página 
da web; páginas com anúncios de outros aplicativos da empresa; apre-
sentação da biografia de Oscar Wilde com recursos de interação (ex. 
arrastar folhas de jornais e fotografias sobre a tela para a leitura do texto 
verbal) e créditos do aplicativo literário. Na última tela, representada 
pela contracapa no livro impresso, o leitor se depara com a seguinte 
frase “Não há livros morais e livros imorais. Há livros bem escritos 
e livros mal escritos, só isso”, de autoria de Wilde, juntamente com 
a assinatura original do autor, além de links para as redes sociais da 
iClassics Productions, bem como outros elementos já presentes na capa 
(lombada, desenhos e adornos).
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Em uma análise geral do aplicativo, a partir dos recursos citados, 
foi possível verificar os modos de participação do leitor na narrativa. O 
primeiro diz respeito à participação convencional, já que a passagem 
entre as telas ocorre de forma linear, como no livro impresso. Em segundo 
lugar, há também a participação interativa, visto que o toque do leitor 
se faz necessário para a continuidade e sentido da narrativa (Turrión, 
2014). No que se refere às categorias de interatividade sugeridas por 
Kurcikova (2017), no aplicativo literário foi possível encontrar apenas 
três delas, a saber, sinestesia, controle do usuário e técnicas de visão 
computacional. A sinestesia está presente pelo fato de o toque do leitor 
ser necessário para a experiência sensorial da leitura; o controle do 
usuário reside principalmente nas opções disponibilizadas pelo apli-
cativo em habilitar/desabilitar a música de fundo, assim como a troca 
de idioma, controle das interações e seleção de capítulos pelo usuário. 
Por fim, as técnicas de visão computacional ficaram restritas apenas 
ao recurso de perspectiva giroscópica, encontrado neste aplicativo, 
sendo que no futuro, também poderia ser implementada a tecnologia 
de realidade virtual nas próprias ilustrações da obra, algo que ainda 
necessita de um estudo mais aprofundado, visto que alguns dispositivos 
móveis não integram o sensor de giroscópio.

Além disso, foi possível perceber, a presença de um design funcional, 
ainda que não apresente elementos de gamificação, o aplicativo atua 
dentro das funções de aprendizagem e mediação de leitura, uma vez 
que as frases em negrito, por exemplo, auxiliam os leitores no processo 
de interpretação e na elaboração de inferências a partir do que está es-
crito verbalmente e o que é possível interferir (interagir) digitalmente. 
No sentido da mediação da leitura, são disponibilizadas informações 
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sobre como operar o aplicativo, no que diz respeito às transições entre 
as páginas e interações. Tais informações, portanto, são importantes na 
medida em que o leitor precisa lidar com variadas linguagens e recursos 
semióticos em pouco tempo (Cao & Han, 2018).

As ilustrações (animadas e estáticas), bem como o design das páginas, 
criados especialmente para a narrativa, adquirem um outro significado 
para o leitor, caso tenha realizado a leitura do livro impresso. Mesmo 
para o leitor que não tenha tido contato, ainda, com a obra, pode ser 
que tal experiência gere grandes expectativas e motivações durante 
a leitura, pelo fato de as expressões das personagens das ilustrações, 
em conjunto com a música de fundo, criarem diferentes atmosferas e 
sensações. Considerando que o leitor também atua sobre a narrativa, 
pode haver uma aproximação em nível emocional e perceptivo do leitor 
com a história.

Do ponto de vista estético-literário, as ilustrações conferem qualidade 
à experiência de leitura, estando alinhadas à história original, ressaltando 
alguns elementos narrativos não possibilitados pelo livro impresso. É o 
caso, por exemplo, do desfecho de todos os contos do aplicativo. Logo, 
ao final é possível observar a forma humana do Príncipe em atuação 
com a andorinha, posicionada em uma de suas mãos; o leitor pode con-
templar, externamente ao derradeiro final do estudante apaixonado, o 
pequeno Rouxinol morto sobre a grama, podendo conferir um sentido 
impactante para o leitor, ao ver o pássaro caído, sem vida e; no caso 
do último conto, o leitor é posto como uma espécie de convidado, do 
outro lado da tela, quando a imagem do Gigante morto surge debaixo 
de uma árvore, coberto de flores brancas. 
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Nesse sentido, compreende-se que as imagens foram bem elabora-
das artisticamente, colaborando com o texto verbal, desempenhando o 
papel de elementos co-criadores da história original. Portanto, a arte 
produzida especificamente para as imagens, reprodução das texturas 
das páginas, adornos, entre outras, também fazem parte dos aspectos 
importantes do design do livro impresso, apenas para tomar como pa-
râmetro, e que estão presentes no formato digital. Embora o aplicativo 
esteja mais relacionado à uma adaptação do livro impresso, é possível 
refletir no sentido de uma “ressignificação” da história, na medida em 
que a produção envolveu uma nova criação a partir do texto original, 
com imagens que refletem vividamente os sentimentos das personagens, 
sofrimentos e angústias, representados no livro de Wilde. É por isso que 
a leitura imersiva, atribuída ao título deste artigo, está relacionada, em 
parte, à tecnologia digital, e o que pode ser possível produzir e recriar 
a partir dela (ilustrações digitais, animações, efeitos visuais e sono-
ros), assim como, ao sentimento de imersão que pode ser vivenciado 
no momento da leitura e interação com os recursos semióticos e o que 
pode representar, do ponto de vista emocional e cognitivo para o leitor.

Leitura Final: Conclusões

Neste artigo, foi discutido alguns aspectos relacionados às novas 
concepções do livro digital infantil e infanto-juvenil, dando destaque 
às principais abordagens, recursos e tipos de interação e participação 
do leitor nas narrativas, mais conhecidas por book apps. Visto que o 
objetivo calcava na análise de um aplicativo literário específico, iWilde 
Collection, O Príncipe Feliz e Outras Histórias, criado pela iClassics 
Productions, buscou-se apontar os principais recursos de tela, de transição 
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e interação, além de elementos transmidiais que poderiam expandir o 
sentido da narrativa (visuais, aurais, textuais, paratextuais, navegação, 
transição). 

Ao realizar uma leitura imersiva-interativa da obra, foi possível ve-
rificar um impacto emocional evidenciado, principalmente, nos recursos 
visuais e interativos, como ilustrações, animações, efeitos especiais e 
aspectos específicos da tecnologia digital (perspectiva giroscópica). 
Em comparação ao livro impresso, no que se refere ao formato das 
páginas, não há uma inovação expressiva nas transições e layout das 
páginas, porém, a mudança mais significativa reside na integração de 
efeitos especiais, aplicados às imagens e expansão da representação 
dos sentimentos das personagens. As reações provocadas pelo próprio 
toque do leitor sobre a tela podem promover a leitura imersiva e um 
sentimento de empatia do leitor pelas personagens.

Logo, este trabalho permite concluir que o design funcional pensado 
para a estrutura e estética do aplicativo, contribuiu para a criação de uma 
interface simples e acessível, caso o leitor não esteja muito familiarizado 
com aplicativos literários. As sugestões elencadas nas análises recaem, 
principalmente, nas questões relacionadas à visão computacional, em 
que poderia haver uma maior integração das tecnologias imersivas no 
próprio aplicativo. Além disso, ressalta-se o caráter educativo do aplica-
tivo literário, o qual permite a mediação da leitura e formas de manuseio 
do aplicativo, aspectos significativos no momento da assimilação dos 
recursos multimodais e inferências durante a leitura literária.
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Drone no Âmbito Audiovisual Contemporâneo: 
uma Perspectiva de Marshall Mcluhan

Vicente Gosciola1

Larissa Soares Pessoa2

Introduzindo a Trajetória da Volumetria Audiovisual até o 
Audiovisual por Drone

Uma nova modalidade de narrativa audiovisual está surgindo. Sua 
característica principal é lidar com a noção da profundidade sem simu-
lação. Chamamos de Volumetria Audiovisual (Gosciola, 2019) o campo 
que estuda esse tipo de vídeo, que extrapola o potencial comunicativo 
de um aparelho de exibição bidimensional, proporcionando ao espec-
tador a experiência tridimensional. Especialmente para este capítulo, 
estudamos o caso do emprego da câmera de vídeo acoplada ao Drone 
ou VANT (veículo aéreo não tripulado) ou VAPR (veículo aéreo pilo-
tado remotamente) para a produção de audiovisual. Nosso viés crítico 
analítico da condição de produção de vídeo por drone está baseado 
em algumas teorias propostas pelo filósofo e teórico da comunicação 
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Hebert Marshall McLuhan. Dessa maneira, refletimos sobre qual seria 
o seu posicionamento sobre o sucesso do drone na contemporaneidade.

O universo abordado pelo conceito Volumetria Audiovisual, abrange 
todo tipo de vídeo que, desde imagens reais ou sintetizadas, ocupe ou 
simule ocupar espaços simples ou grandes áreas, que vão do objeto 3-D 
até diferentes ambientes e pontos de vista espaciais tridimensionais. 
Essas imagens compreendem desde a modelagem e simulação por sis-
temas 3-D até as narrativas apresentadas ao vivo ou sob demanda. São 
encontradas em salas de exibição, na web, nas instalações em galerias, 
nos sistemas de interação háptica, entre outras possibilidades (Gosciola, 
2019, p. 20).

Há contratos organizados pela natureza dos meios de comunicação 
que não necessariamente deveriam prosseguir como protagonistas se 
a própria natureza do audiovisual está sempre em plena expansão. É 
perceptível que neste momento estamos diante de um convívio profícuo 
entre a bidimensionalidade e a tridimensionalidade do audiovisual, es-
pecialmente entre os games. As telas de vídeo já podem ocupar paredes, 
tetos, pisos, balcões, mesas, enfim, qualquer espaço em que se possa 
pendurar uma tela ao mesmo tempo em que estes mesmos espaços e os 
espaços virtuais já podem ser ocupados pelo audiovisual volumétricos.

A ideia de imergir em imagens, como é a experiência com os óculos 
de realidade virtual, já foi explorada por outros recursos, até mesmo 
anteriores ao cinema, como relata Norman M. Klein sobre os panoramas 
do século XIX expostos na Europa e nos Estados Unidos (Klein, 2004, 
p. 180). Tanto o panorama quanto o cinema têm muito a oferecer em 
termos e subsídios teóricos e práticos para a volumetria audiovisual 
porque, em todos estes recursos, o que se buscava eram efeitos simi-
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lares no público. Para quem já tinha familiaridade com panoramas, 
dioramas, fantasmagorias, passeios de parque de diversões e outras 
atrações, o impacto com a imagem em movimento e, particularmente, 
o movimento em profundidade foi marcante (Gunning, 1997, p. 114). 
Este choque se ampliou com a projeção estereoscópica ou 3-D e sua 
evolução dos óculos de papel às lentes polarizadoras, como discute 
Scott Bukatman sobre a ‘experiência de assombro’ em que os “efeitos 
especiais enfatizam o tempo real, o espaço compartilhado, a atividade 
perceptiva, a sensação cinestésica, o acoplamento háptico, e um senso 
enfático de admiração” (Bukatman, 2003, pp. 115-116).

A chegada da volumetria ao audiovisual aos nossos tempos pode 
ter simetria com a chegada da escultura nas culturas antigas. A Grécia 
Antiga do séc. X a.C. viveu um crescimento econômico, que a levou a 
conhecer a cultura egípcia, de onde recebeu influências estéticas, entre 
elas a introdução da estatutária, uma expressão até então insípida se 
comparada aos afrescos públicos. O mesmo aconteceu com a Roma 
Antiga que, a partir do séc. II a.C., teve acesso à arte grega e também 
passou a assumir a arte escultórica. São períodos distantes historica-
mente falando, mas determinantes para a arte tridimensional, que ganha 
relevância ao predomínio pictórico ou bidimensional. Podemos estar 
vivendo um tipo de transição semelhante, porque as telas de audiovisual 
estão em todos os espaços urbanos, somos tomados por esse tipo de 
comunicação, é de fato o auge do audiovisual bidimensional, enquanto 
vemos surgir um crescimento de imagens tridimensionais sem nos darmos 
conta do quanto esse tipo de vídeo pode ser diferente e renovador dos 
modos de comunicação. Um livro que pode esclarecer como seria esse 
encontro ou choque cultural é Planolândia. O nome original é Flatland, 
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publicado em 1884 por Edwin A. Abbott, escritor e teólogo inglês, em 
que discute indiretamente o machismo e o autoritarismo da sociedade 
vitoriana, dividindo em duas partes. Na primeira, “Este Mundo”, apre-
senta a vida em Planolândia, as proibições com questões sobre “altura” 
(a terceira dimensão) e a estrutura hierárquica em que figuras humanas 
bidimensionais são controladas por autoridades poligonais, os nobres, 
e circulares, o clero. Na segunda, “Outros Mundos”, conta sobre sua 
experiência com mundos de dimensões variadas.

Os conflitos apresentados pelo livro, seja em Pontolândia (sem 
dimensões), em Linhalândia (uma dimensão), em Planolândia (duas 
dimensões) ou em Espaçolândia (três dimensões) resultam do con-
fronto de uma consciência anterior contraposta à consciência de nova 
dimensão, que no caso de Quadrado, o protagonista nas duas partes do 
livro, evoluiu da temeridade à curiosidade. Algo muito semelhante à 
evolução da função da escultura. Na arte rupestre, a escultura teria uma 
função mítico-religiosa. A escultura teria função político-religiosa no 
Egito Antigo, com sua estatutária colossal de expressões impassíveis, 
dando ideia de eternidade. Então assumiria a função mitológico-política 
na Grécia e na Roma antigas, até se libertar durante o Renascimento e 
desenvolver suas próprias formas expressivas e narrativas, com seus 
rostos expressivos e bustos de onde se poderia admirar com detalhes 
as emoções mais sutis e complexas. Em Planolândia, a chegada de um 
ser tridimensional impressionava pela possibilidade divina e eterna, até 
que, se conhecendo melhor, percebia-se que tinha emoções e perenidade 
-como as esculturas renascentistas.

O esforço do audiovisual superar a bidimensionalidade não é re-
cente. Seu histórico pode ser conhecido nas experiências de volumetria 
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audiovisual deram seus passos iniciais. 1915, Edwin S. Porter e William 
E. Waddell apresentaram seus curtas utilizando o sistema anáglifo de 
efeito estereoscópico tridimensional, obtido por duas filmagens de 
pontos de vista muito próximos de uma mesma cena. A cópia gerada 
pela sobreposição dos dois negativos era vista por óculos com uma 
lente vermelha e outra verde. Com a mesma tecnologia desenvolvida 
por Porter em 1922 foi lançado o primeiro filme comercial em este-
reoscopia, The Power of Love, dirigido por Nat G. Deverich e Harry 
K. Fairall que utilizaram. A técnica de simulação estereoscópica com 
o filtro polarizador foi experimentada em 1939 com o filme In Tune 
With Tomorrow, de John Norling. Em 1952 a cor foi implementada 
nos filmes estereoscópicos, que então passaram a se chamar 3-D, com 
o filme Bwana Devil de Arch Oboler. Para o cinema chegar ao drone 
foi um passo mais rápido e igualmente intenso, como veremos a seguir.

O Drone a Serviço da Volumetria Audiovisual

A história do drone tem dois caminhos: um é a história dos veículos 
de múltiplos rotores, que culminou nos helicópteros, e outro nos drones 
como conhecemos hoje. Por sair do chão com seu próprio esforço motor, 
foi considerado o primeiro helicóptero o quadricóptero Breguet-Richet 
Gyroplane, na França em 1907 (Cheng, 2016, p. 19). O caminho da 
história dos veículos aéreos não tripulados controlados remotamente, 
começa por entender que drone

[...] é um termo aeronáutico que se refere a uma aeronave não tri-
pulada controlada através do computador de bordo ou pelo controle 
remoto. Tem suas origens nos militares que remontam a meados da 
década de 1930 e foi empregado pela primeira vez para se referir a 
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aeronaves de controle remoto que foram usadas para praticar o alvo 
(por uma abelha zangão -drone- e uma rainha, seu operador). Nos 
últimos tempos, o drone tornou-se o termo comum para veículos 
aéreos não tripulados (UAV - unmanned aerial vehicle); a palavra 
ainda compõe aplicações militares para muitas pessoas, mas está 
cada vez mais se tornando um termo mais neutro à medida que as 
aplicações civis e de consumo se tornam mais comuns. (Cheng, 
2016, p. 18)

O drone é o aparelho incorporado (ou vice-versa) às câmeras de 
fotos e de vídeos “para ajudar a realizar o sonho de capturar imagens 
e vídeos do ar” (Cheng, 2016, p. 18). Aparentemente, para o vídeo se 
aproximar mais dessa sensação de sonho, outras tecnologias foram in-
corporadas ao drone, especialmente porque, como diz Cheng, “depois 
de superar a novidade de poder colocar uma câmera em qualquer lugar 
do espaço, você começará a prestar atenção à qualidade da imagem” 
(Cheng, 2016, p. 28). O gimbal é um suporte giratório de câmera para 
o drone que permite a rotação da mesma -independente da rotação do 
drone-, mas com um estabilizador que mantém o nível da câmera, ainda 
que o drone esteja recebendo rajadas de vento (Cheng, 2016, p. 25). O 
jello é o efeito de vibrações que aparecem em vídeos que deformam as 
imagens que deslocam pela tela, algo muito comum em vídeos gerados 
por câmera em drones (Cheng, 2016, p. 29). Como solução foi criado um 
filtro sobreposto ao vídeo, mais conhecido como rolling shutter repair.

Cheng (2016, p. 66-67) tem algumas observações importantes sobre 
gravar vídeo com o drone:

• pensar em 3D, isto é, mover-se livremente em três dimensões, 
visualizar o mundo de todos os tipos de ângulos;
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• lembrar que as imagens mais interessantes são captadas 
em baixa altitude porque tomadas muito altas começam a 
parecer que foram tiradas de um avião ou satélite, bonitas, 
mas sem profundidade;

• cultivar a capacidade que o drone tem de olhar diretamente 
do alto para baixo, com que a 90 graus da superfície, não é 
algo que fazemos com frequência.

Com tantos atributos, o drone tem um potencial comunicativo muito 
interessante aos realizadores de audiovisual. Mas olhá-lo críticamente 
é a ação que mais nos interessa aqui, como veremos a seguir.

Um Ponto de Vista do Drone à Marshall McLuhan

Vale aqui apresentar algumas propostas comunicacionais do filósofo e 
teórico da comunicação Hebert Marshall McLuhan equiparando as ideias 
contidas em seus livros com o avanço da tecnologia atual, dando ênfase 
ao drone e seu uso no meio audiovisual, trazendo o que poderia ser uma 
ideia póstuma de suas visões para o futuro desses equipamentos para 
os anos seguintes. Os estudos de McLuhan trouxeram muitos conceitos 
que vem sido revisados por pesquisadores de comunicação e trazem 
contradições entre os estudiosos de que suas ideias seriam superficiais 
ou se, de fato, trariam um embasamento tecnológico. Entretanto, suas 
propostas influenciaram muitos pensadores e artistas importantes e com 
certeza levam, até hoje, o indivíduo comum a repensar seus hábitos de 
comunicação e tecnologia do dia a dia.

Consideramos relevante aqui imaginarmos uma linha do tempo para 
promover a análise de uma perspectiva atual de suas obras literárias, 
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levando-nos a pensar um pouco sobre qual seria o seu posicionamento 
sobre a popularidade do drone. É válido ressaltar que os drones conso-
lidaram suas técnica e tecnologia por volta dos anos 1960, época que 
McLuhan já havia iniciado suas pesquisas sobre comunicação, mas 
até então não era algo que chamasse grande atenção até porque esses 
equipamentos ainda eram bem diferentes do que conhecemos hoje em 
dia, quase um projeto experimental e somente por volta dos anos 1980 
que de fato ganharam mais repercussão pelo seu uso militar.

Vale um breve resumo da primeira obra literária de Marshall, The 
Mechanical Bride: Folclore of Industrial Man, publicada no ano de 
1951, porque o livro não faz parte da lógica comparativa contida neste 
trabalho, pois iniciaremos a linha do tempo a partir de sua segunda 
obra. Todavia, The Mechanical Bride é uma base interessante para que 
possamos começar a compreender a lógica de pensamento de McLuhan 
antes do início da exposição dos contrapontos de informações contidas 
em seus livros posteriores comparados a atualidade. Trata-se de uma série 
de cinquenta e nove ensaios, que podem ser lidos em qualquer ordem, 
são chamadas pelo próprio autor de um estilo de leitura “abordagem em 
mosaico” que trazem críticas e analises em estudos de publicidade de 
trechos ilustrados com uma capa de jornal, cartaz de filme, histórias em 
quadrinhos, uma capa de brochura, anúncio ou na maioria das vezes, de 
uma revista de circulação em massa, baseando sua crítica principalmente 
em considerações estéticas, bem como nas implicações por trás das 
imagens e do texto. McLuhan escolheu os anúncios e artigos incluídos 
em seu livro não só para chamar a atenção para seu simbolismo e suas 
implicações para as entidades corporativas que os criaram e dissemi-
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naram, mas também para refletir sobre o que tal publicidade implica 
sobre a sociedade mais ampla na qual ele é direcionado.

McLuhan estava preocupado com o tamanho e as intenções da 
indústria cultural estadunidense. É interessante notar que na época 
McLuhan já compreendia a publicidade como algo que era e continu-
aria até o presente momento com uma extrema e potente ferramenta 
não só de negócios, mas também ditadora de certos comportamentos 
sociais, culturais e hábitos do indivíduo. Ele traz a seguinte afirmação 
logo no prefácio de seu livro, “manter todo mundo no estado mental 
desamparado, gerado por um raciocínio mental prolongado, é o efeito de 
muitos anúncios e muito entretenimento” (McLuhan, 2011, p. v). Logo 
nesse primeiro trecho nota-se a sua preocupação contra dependência 
da população de massa no consumismo, o que podemos traduzir como 
uma constante obsessão pelo consumo, algo que se prolonga mês após 
mês e ano após ano, nos tornando dependentes e indefesos a partir do 
momento em que, ao comprar um determinado produto ou serviço de 
qualquer seguimento que seja é como se fosse um efeito de ciclo, onde 
continuar trocando um produto por um mais atual e mais moderno tente 
a repetir e permanecer na vida do sujeito.

McLuhan espera que a “Noiva”, personagem de seu livro, possa 
reverter esse processo. Ao usar artefatos da cultura popular como um 
meio para iluminar o público, o autor espera que o público possa cons-
cientemente observar os efeitos da cultura popular sobre eles mesmos. 
McLuhan compara seu método ao marinheiro no conto de Edgar Allan 
Poe A Descent into the Maelstrom. Conforme McLuhan escreve em seu 
livro, o marinheiro se salva estudando o redemoinho e cooperando com 
ele, da mesma forma que o livro não está interessado em atacar as fortes 
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correntes de publicidade, rádio e imprensa, mas sim esclarecer o leitor 
e fazer compreender, trazer um olhar crítico, em que raiva e indignação 
não seriam as respostas adequadas à indústria cultural.

A diversão é a estratégia apropriada. É por isso que McLuhan usa 
perguntas punitivas que fazem beiradas bobas ou absurdas após cada 
exemplo visual. Existe um reconhecimento de que há uma nova era da 
propaganda e que isso trará críticas acídulas assim como todo surgimento 
de novos meios na mídia geral. Na técnica de diversão, McLuhan cita 
novamente a analogia do marinheiro Edgar Poe, quando ele está trancado 
nas paredes do redemoinho olhando para objetos flutuantes: “devo estar 
delirando, pois até me diverti ao especular sobre as velocidades relativas 
de suas várias descidas em direção à espuma abaixo” que nasceu “de 
seu distanciamento racional como espectador de sua própria situação” 
(McLuhan, 2011, p. v) e salvou a vida do marinheiro.

Ao adotar a posição do marinheiro de Poe, os leitores podem escapar 
do redemoinho da cultura popular, sendo assim, você pode se apropriar 
apenas daquilo que lhe pode ser bom. É possível observar e absorver o 
que a publicidade te trará de bom e prazeroso, mas existe uma media-
ção pessoal dos limites que cada um deve analisar dentro de si, já que 
se houver uma imersão muito grande ao consumo, chamado de rede-
moinho, poderá lhe trancar em um ponto que não haverá retorno, por 
isso é um processo muito pessoal e individual. Durante os anos trinta 
e quarenta, muitos livros criticaram a indústria da publicidade, mas o 
livro de McLuhan era diferente. Embora crítico, o tom dos ensaios era 
às vezes admirável, impressionado com as habilidades dos anunciantes. 
McLuhan usa de um tom mais leve e descontraído em The Mechanical 
Bride comparando aos demais livros publicados sobre o assunto na época.
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Em outra mirada, em seu livro The Gutenberg Galaxy: the making 
of typographic man de 1962, McLuhan observava a nova comunicação 
pela “Era Gutenberg” (McLuhan, 2002, p. 46), o sujeito produzido pela 
mudança de consciência pelo advento do livro impresso. Podemos fazer 
uma analogia de sua expressão “o meio é a mensagem”, publicada pela 
primeira vez em 1964 no seu livro Understanding Media: The Extensions 
of Man. Cambridge (McLuhan, 1994), com a recepção que os drones 
tinham na época, com sua única e exclusiva função de encaminhar ex-
plosivos de destruição em massa. O principal elemento de comunicação 
e informação na época era o jornal impresso, não se possibilitava uma 
notícia imediata em massa a menos que fosse possível o envio físico de 
uma cópia de jornal para aqueles que não obtivessem um rádio ou um 
televisor. Hoje em dia, pode ser utópico pensar a utilização dos drones 
para distribuição de noticiário impresso ou para qualquer outro tipo de 
finalidade educacional na década de 1960. De primeiro olhar não soaria 
como uma má ideia esse tipo de distribuição de informação quando a 
internet era inexistente e difícil era o acesso aos modos de produção 
da TV e do Rádio. Até então, era comum se estudar o efeito do meio 
quanto ao conteúdo, sem que se atentasse ao seu meio (jornal, rádio, 
televisão, cinema, etc.).

McLuhan acreditava no oposto, para ele, cada meio tem as suas 
características próprias e, consequentemente, seus efeitos específicos, 
ou seja, qualquer transformação do meio é mais determinante do que 
uma alteração no conteúdo. Assim, o mais importante não é o conte-
údo da mensagem, mas, sim, o veículo através do qual a mensagem 
é transmitida, isto é, o meio que, independente da sua utilidade, afeta 
a sociedade de algum modo além da finalidade para a qual foi criado.
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Quando falamos sobre a tecnologia do drone e a técnica de registrar e 
transmitir imagens, a sua teoria se torna ainda mais delicada pois temos 
exatamente a junção do meio de comunicação com a própria forma de 
se comunicar. Com a tétrade McLuhan desenvolveu uma modalidade de 
análise para proporcionar um desenvolvimento teórico bem-sucedido e 
crítico “em forma de tétrade, o artefato é visto como não sendo neutro 
ou passivo, mas um logótipo ativo ou expressão da mente ou corpo 
humano que transforma o usuário e sua base” (McLuhan, 1992, p. 99) 
complementado pelo seguinte:

As camadas da nossa ciência não se baseiam em uma teoria ou con-
junto de conceitos, mas dependem da observação e da experiência 
e das percepções. Embora empíricos, eles fornecem uma base para 
previsão, por exemplo, que recuperações ou reversões de uma certa 
forma ocorrerão. (McLuhan, 1992, p. 116)

Sua tétrade para a tecnologia estabelece quatro ações pelas quais 
a tecnologia pode ser analisada. Cada ação não é excludente, mas 
complementar, ações assim definidas: aperfeiçoar, reverter, recuperar 
e obsolescer. Se relacionada ao drone que capta imagens, poderia ser 
composta da seguinte maneira:

• Aperfeiçoamento: o que o meio amplifica ou intensifica; o 
drone amplifica as técnicas audiovisuais, sendo usado para 
registrar locais de difícil acesso humano.

• Reversão: o que o meio faz quando atinge o extremo; o 
drone poderá registrar imagens de alguma situação sem a 
permissão prévia daqueles que aparecem, podendo trazer 
reversões positivas ao modo que podem denunciar alguma 
situação e negativas para aqueles que não controlam que 
estão sendo observados;
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• Recuperação: o que o meio recupera que foi anteriormente 
perdido; o drone sendo utilizado para captura de imagens 
de situações reais ou fictícias com muito mais dinamismo e 
trazendo uma impressão de imersão a imagem muito maior 
do que nunca;

• Obsolescência: o que o meio exclui de destaque; o drone 
reduz a privacidade daqueles que podem ser flagrados ao 
alcance do aparelho que se move em sua direção, descartando 
o recurso de zoom in.

Dessa maneira, a tétrade de McLuhan aplicada ao audiovisual pro-
duzido por drone pode indicar o seu papel e lugar temos na cultura au-
diovisual que passa pouco a pouco, em princípio por mera curiosidade, 
a receber uma atenção maior de toda a sociedade. Assim, podemos aqui 
uma série de indicações de que lidar com audiovisual produzido com 
drone, que não é uma simples experiência passageira, dadas as mostras 
de potencial narrativo.

Considerações Finais

A Cultura Audiovisual é demarcada por técnicas e tecnologias que 
vão aos poucos se consolidando de acordo com a aceitação do público 
e os aprimoramentos desenvolvidos pela indústria do audiovisual. Do 
ponto de vista convencional, isto é, como o audiovisual era considerado 
até recentemente, as tecnologias audiovisuais são utilizadas para filma-
gem em película (armazenamento analógico óptico de dados), gravação 
em fitas (armazenamento analógico/digital magnético de dados) e gra-
vação em discos e cartões de memória sólida (armazenamento digital 
magnético e magneto-óptico de dados).



2019

Marshall McLuhan estava certo de que já foi atingido um patamar 
social no qual não existe mais retorno, estamos inseridos em um cole-
tivo moderno de experiência de vida invadida pela tecnologia, de uma 
forma tanto positiva como negativa, especialmente otimista por parte 
do autor. McLuhan não nega a manipulação em massa que a mídia trás, 
mas entende que é um processo que aconteceria mais cedo ou mais tarde, 
carregada com a expansão da comunicação num processo em que gerar 
calor e não luz é a intenção.

Contudo, parece-nos que o audiovisual capturado por drone que 
temos hoje ainda tem o que evoluir, dado o seu estágio inicial, quase 
sem expressão, sem complexidade e narrativa, mas momentâneo e de 
futuro expressivo e narrativo inimaginável, um poder comunicativo 
desconhecido e de grande alcance.
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A emergência das tecnologias digitais suscitou mudanças importantes 
nas rotinas de produção e de consumo das informações jornalísticas. 
Inseridas no contexto da cibercultura, as empresas jornalísticas iniciaram 
um processo de experimentação de novos formatos para apresentação 
de notícias e de incorporação de novas linguagens narrativas. Neste 
cenário, com a popularização dos smartphones e dos tablets a utiliza-
ção destas ferramentas na apuração, na produção e na distribuição de 
conteúdos jornalísticos tem sido constante. Essas mudanças estrutu-
rais influenciaram também a forma como os espectadores recebem as 
informações ancoradas nos produtos audiovisuais, como é o caso do 
jornalismo. Uma proposta concernente a esse novo contexto relaciona-se 
ao uso da Realidade Aumentada e da Realidade Virtual como narrativas 
imersivas, que se apresentam como elementos capazes de potencializar 
a relação com o espectador ao ampliar os limites da tela e diminuir a 
distância com o fato.
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Tendo a televisão como mídia tradicional, considerando suas inte-
rações potenciais, o audiovisual jornalístico, em termos técnicos, não 
favorece em si a imersão. Seja permitindo apenas a contemplação da 
imagem com uma distância física do espectador, ou pelo tipo de conte-
údo que apresenta, o televisor é um dispositivo projetado para ser visto 
em um ambiente social, integrado a outros equipamentos que podem 
expandir seus recursos, como é o caso das salas de home theater com 
telas maiores. No entanto, essa situação não impede que o espectador 
estabeleça relações de empatia, identificação ou preferência com o 
conteúdo veiculado, ou mesmo que seja emocionalmente afetado pelos 
conteúdos a que assiste.

Por sua vez, o consumo de narrativas imersivas exige do espectador 
uma mobilização pessoal diferente da exigida para ler um jornal no 
trem, assistir à TV na sala de estar ou ouvir rádio no caminho para o 
trabalho. Assistir a um vídeo em 360º requer o acesso a uma plataforma 
ou aplicativo, a organização de equipamentos (óculos RV e fone de ou-
vido) e o desejo de explorar algo que requer exclusividade de atenção 
e recursos de interação (agência).  Neste contexto, a produção de con-
teúdos noticiosos imersivas pode favorecer novas formas de consumo 
de informação e de experiências para o espectador.

Diante desta problematização, este artigo busca compreender de que 
forma as empresas de comunicação, em seus conteúdos jornalísticos, 
têm empregado esses novos formatos e o que essas linguagens podem 
oferecer ao telespectador enquanto narrativas imersivas. Para tanto, o 
estudo se articula com a revisão de literatura em torno dos conceitos 
das Realidades Virtual, Aumentada e Mista que compõem o estrato das 
narrativas imersivas no jornalismo. Como parte da pesquisa empírica, 
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apresenta-se a análise de experiências de uso destas linguagens por 
empresas midiáticas de referência nacional e internacional que apre-
sentaram conteúdos com técnicas de vídeos 360 graus ou mencionaram 
elementos de jornalismo imersivo. No decorrer do artigo exploramos 
as dimensões conceituais das propostas e trazemos os aspectos técnicos 
sobre os usos e limites aplicados à produção e ao consumo de produtos 
jornalísticos nas considerações finais do artigo.

1 Definições Técnicas de Realidade Virtual (RV), Realidade 
Aumentada (RA) e Vídeos 360º

Os conceitos de Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada 
(RA) são frequentemente confundidos e usados em um significado 
equivalente e, portanto, errôneo. Além de seus conceitos com alguns 
pontos convergentes, há uma difusão de dispositivos que oferecem a 
interface imersiva em RV e RA: existem dispositivos exclusivos para 
Realidade Virtual, outros direcionados para Realidade Aumentada e 
também dispositivos que permitem ambas as formas de imersão, como 
aplicativos para smartphones, por exemplo. Portanto, é necessário 
apresentar as definições de RV e RA assimiladas neste trabalho, para 
apresentar suas especificidades técnicas para apontar a direção mais 
objetiva para sua aplicação comunicacional nas narrativas imersivas 
para o jornalismo. Para os principais objetivos deste estudo, também 
é necessário apresentar o conceito de vídeos 360º como uma narrativa 
audiovisual que utiliza tecnologias e dispositivos de Realidade Virtual, 
mas que tecnicamente não pode ser definida como experiência de RV.

Para entender os conceitos de Realidade Virtual e Realidade Au-
mentada, o estudo que fornece a base desses níveis tecnológicos de 
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imersão digital é o conhecido artigo “ A Taxonomy of Mixed Reality 
Visual Displays “, dos pesquisadores Paul Milgram e Fumio Kishino 
(1994), respectivamente da Universidade de Toronto e ATR Communi-
cation Systems Research Laboratories. Neste estudo, Milgram e Kishino 
desenvolvem o conceito de Realidade Mista como o ambiente onde os 
elementos da realidade e da virtualidade são misturados, em contraste 
com os dois extremos que vão dos ambientes reais aos ambientes virtuais. 
Chamado de Continuum de Virtualidade, o fluxo criado pelos autores 
apresenta os diferentes níveis de intensidade e camadas de presença de 
elementos virtuais que determinam diferentes graus de imersão.

No Continuum de Virtualidade, existem três tipos de ambientes com 
diferentes graus de presença tecnológica (digital), conhecidos como:

1) Ambiente real: composto exclusivamente por elementos da 
realidade que são naturalmente percebidos pelos sentidos 
humanos, sem a presença de qualquer tipo de informação 
digital;

2) Ambiente virtual: espacialidade composta inteiramente por 
elementos virtuais com a necessidade de uma infraestrutura 
computacional para promover visualização e interação, para 
o armazenamento e processamento de informações digitais, 
como em jogos e simuladores;

3) Realidade mista: onde há a composição de camadas e elemen-
tos da realidade e da virtualidade, sendo possível identificar:

• Realidade Aumentada: onde predomina o ambiente real 
como a base de uma experiência enriquecida pela infor-
mação digital - como nas aplicações que utilizam a malha 
urbana real (geolocalização) como base a ser ampliada 
com informações de trânsito e equipamentos urbanos 
(Waze e Google Mapas, por exemplo) ou em jogos base-
ados em localização (localização) e captura de imagens 
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reais adicionando personagens virtuais (Pokemon Go, 
por exemplo); e a

• Virtualidade Aumentada: onde o ambiente virtual é a 
base que recebe adições de elementos reais - como no 
jornalismo televisivo ou em cenas de efeitos especiais 
de filmes em que uma cena virtual é “aumentada” com 
repórteres ou atores, respectivamente.

Sobre os ambientes tecnológicos definidos no Continuum de Virtua-
lidade, como já destacado no início do artigo, as tecnologias Realidade 
Virtual e Realidade Aumentada se popularizaram como as principais 
interfaces entre elementos virtuais e reais. Objetivamente, a Realidade 
Virtual pode ser considerada como a experiência na qual o usuário li-
teralmente imerge em um cenário virtual através de dispositivos como 
projetores, óculos especiais e dispositivos de controle. Na Realidade 
Aumentada, elementos reais são usados como base para o enriqueci-
mento com informação digital (como modelos tridimensionais, dados, 
vídeos, etc.) que aumenta e amplifica a realidade percebida através de 
dispositivos como o próprio smartphone ou óculos especiais.

Tanto RV quanto RA são tecnologias baseadas em narrativas imer-
sivas nas quais os usuários são os protagonistas e sua própria interação 
com a interface determina sua experiência, que é então pessoal e única. 
Tais atributos que combinam alta sofisticação tecnológica e experiência 
de usuário única resultam em uma percepção potencial de forte enga-
jamento, pois há um envolvimento interativo muito mais intenso com 
o conteúdo oferecido em comparação com a mídia analógica.

As tecnologias de RV e RA como narrativas imersivas são empregadas 
como mídia em diversas áreas além do entretenimento, sendo aplicadas 
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em produtos educacionais, informativos, jornalísticos, entre outros. Ao 
mesmo tempo em que o consumo dos conteúdos de RV e RA aumenta, 
simultaneamente, os dispositivos tecnológicos que permitem, facilitam 
e intensificam a experiência tecnológica interativa de tais narrativas 
imersivas aparecem e estão se tornando cada vez mais populares.

Existem dispositivos específicos para RV e RA e outros que permitem 
a aplicação de duas narrativas tecnológicas imersivas. Por exemplo, um 
fator que permite a confusão conceitual entre as duas tecnologias está 
no fato de os smartphones permitirem a aplicação tanto da RV como 
da RA e mesmo a conjuntura dos aspectos da Virtualidade Aumentada. 
Ou seja, os conceitos de Realidade Virtual, Realidade Aumentada e 
Virtualidade Aumentada são diluídos e confundidos ao se considerar 
os dispositivos tecnológicos de experimentação de tais tecnologias de 
imersão.

Desenvolvidos exclusivamente para RV, os óculos de realidade 
virtual conectam-se a um computador para processar a visualização do 
ambiente virtual. Nesse caso, o usuário pode movimentar a cabeça e 
até mesmo controlar seu movimento e posição no mundo virtual que é 
renderizado em tempo real de acordo com suas interações. É necessário 
reforçar que, pela definição de RV assumida neste trabalho, o conteúdo 
(cenário / mundo) é todo gerado computacionalmente.

Para a experimentação de Realidade Aumentada, como a base é o 
ambiente real, os dispositivos precisam adicionar informações digitais 
sobre a realidade percebida ou, pelo menos, sobre a projeção da rea-
lidade. A solução mais comum é projetar imagens digitais sobre uma 
lente semitransparente.
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Ambos os tipos de dispositivos exploram ao máximo as possibi-
lidades imersivas de sua tecnologia (respectivamente, RV e RA). No 
entanto, uma solução híbrida é muito mais acessível através de conteúdo 
imersivo em RV e RA para dispositivos móveis, mais especificamente, 
para smartphones, já que sua penetração e abrangência são praticamente 
universais. Dispositivos recentes são equipados com vários sensores, 
como GPS, acelerômetro, giroscópio, bússola digital, câmera de vídeo 
traseira e em termos de capacidade computacional, processadores, 
memória RAM e processadores dedicados para processamento gráfico 
que permitem executar aplicativos sofisticados de RV e RA. Nessa 
tendência, houve um desenvolvimento pioneiro da empresa Google 
que disponibilizou o projeto Google Cardboard, que consiste em um 
tipo de estrutura de papelão para encaixar um smartphone e visualizar, 
através de lentes, a projeção estereoscópica da tela do aparelho para 
projetar aplicativos tanto de RV quanto de RA.

Essa lógica de utilização do próprio smartphone como computador, 
projetor de tela e sensor de captura do movimento da cabeça do usuário 
tem sido explorada por diversos produtores de conteúdo midiático no 
desenvolvimento de jogos digitais, simuladores, ações de marketing 
na experiência do usuário, aplicações educacionais e jornalísticas e, 
de forma crescente, em vídeos 360º. Os smartphones já fazem parte 
do cotidiano de grande parte da população global. Com isso, diversas 
tecnologias estão disponíveis para a criação de aplicações de RV e RA 
para dispositivos móveis, como motores, scripts, plataformas, sensores 
holísticos, etc.

Para os propósitos deste trabalho, é importante entender que os vídeos 
360º usam tecnologias de RV e RA e lógica de interação, mas, tecnica-
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mente, são outra categoria de produção audiovisual. Os vídeos 360º são 
produções audiovisuais que podem ser geradas a partir de ambientes 
reais ou de construções virtuais através de animações digitais (2D ou 
3D). Os vídeos em 360º permitem que o espectador mude a direção da 
visualização do projeto simplesmente movendo a cabeça (usando ócu-
los RV / RA), movendo o smartphone ou usando comandos do mouse 
e do teclado quando visualizados em um computador desktop. Apesar 
de ter essa riqueza de visualização, percepção de imersão e interação, 
não permite controlar ou gerar conteúdo digital em tempo real como 
acontece nas tecnologias de RV e RA.

Objetivamente, os vídeos 360º de contextos reais são produções 
audiovisuais que captam o ambiente em várias direções através de 
uma lente esférica ou costurando as imagens gravadas por várias lentes 
simultaneamente. O modelo mais comum de câmeras de vídeo de 360º 
tem duas lentes opostas que têm suas imagens “costuradas” para formar 
a imagem esférica que fornece a base para assistir a esse conteúdo com 
foco em qualquer direção.

De acordo com a definição técnica adotada neste trabalho, apesar 
de ter uma interface muito próxima das tecnologias de RV, e sendo 
aplicada nos mesmos dispositivos de projeção e interação, os vídeos 
360º não podem ser tecnicamente definidos como produções de Reali-
dade Virtual porque a construção do conteúdo visual não é baseado em 
um ambiente virtual renderizado em tempo real, mas em um ambiente 
virtual já compilado e sem maiores interações ou em um ambiente real 
capturado por câmeras especiais. Nessa mesma ideia, mesmo com base 
no ambiente real e com interações de captura de movimento e visuali-
zações similares às produções de Realidade Aumentada, os vídeos em 
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360º não podem ser considerados RA, pois não há necessariamente um 
aumento no ambiente real com informação digital.

2 Jornalismo Imersivo: Quando o Espectador se Torna Agente

Para tratar do jornalismo imersivo, é importante mencionar os traba-
lhos desenvolvidos por De la Peña et al. (2010), que cunhou o conceito 
relacionando-o a uma produção de notícias em um formato em que as 
pessoas pudessem obter experiências de primeira pessoa em eventos 
ou situações descritas em narrativas.

Nos experimentos de De la Peña, a sensação de imersão foi causada 
pela participação do espectador/jogador em um cenário de animação 
digital em 3D, onde o espectador era representado por um avatar di-
gital, obtendo o seu ponto de vista do mundo, embora os movimentos 
sejam do seu corpo real. Um dos projetos da jornalista, o Hunger in Los 
Angeles, foi exibido no Festival de Sundance em 2012, recebendo boa 
receptividade do público. Hunger in Los Angeles apresenta uma cena 
em animação digital em que o participante testemunha o momento em 
que um homem invade uma fila de distribuição de alimentos na cidade 
americana de Los Angeles, Califórnia. Os espectadores (participantes) 
“entram” na narrativa como agentes interagindo com a cena, depois de 
colocar um aparelho com um visor e fones de ouvido.

Para Seijó et al. (2018), a narrativa imersiva é baseada em técnicas de 
realidade virtual e gravação de vídeo com câmeras 360º. Esses recursos, 
combinados ou independentes entre si, produzem produtos não-ficcionais 
que envolvem os receptores em um cenário virtual onde podem interagir 
em tempo real. Os autores apontam que essas técnicas transformaram 
completamente as narrativas jornalísticas e não ficcionais. “No caso 
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de produtos gravados em 360 graus ou produções tridimensionais com 
realidade virtual, a chave é a ilusão ou sensação de presença física do 
receptor em um mundo narrativo” [tradução nossa].

Para Domínguez (2013), a imersão no jornalismo é uma prática 
investigativa do repórter, fundamental para a reportagem de notícias. 
Com essa técnica o repórter se aprofunda nos assuntos que pretende 
relatar e ganha a confiança das fontes para experimentar uma imersão 
nessa realidade. No jornalismo digital imersivo, para obter a sensação 
de imersão nos formatos eminentes de notícias, deve-se envolver a in-
tegração do poder visual da interface com a possibilidade de interagir 
com a história. Os jornais impressos foram os primeiros a investir em 
jornalismo imersivo. A Des Moines Register, cidade de Des Moines, 
Iowa, lançou em 22 de setembro de 2014 o primeiro vídeo imersivo 
com câmeras 360º, Harvest of Change, a ser acessado em seu site, re-
latando a vida em uma comunidade rural que convive com os desafios 
da agricultura em um país tecnológico.

A partir dessa iniciativa, diversas empresas de comunicação passaram 
a investir em conteúdo imersivo, oferecendo produções especiais para 
seus leitores e telespectadores, como complemento de seus conteúdos 
específicos, em um contexto transmidiático.

Da mesma forma, no contexto brasileiro, as empresas de comunicação 
começaram a diversificar e produzir projetos nos quais, em especial, o 
vídeo 360º foi destacado, sendo apresentado como um paradigma de 
Realidade Virtual, embora, como já apresentado, seja tecnicamente di-
ferente. A Tabela 1 apresenta as datas das primeiras narrativas imersivas 
das empresas brasileiras de comunicação:
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Tabela 1.
Primeiras narrativas imersivas nas empresas de comunicação brasileiras

Empresa de comunicação Data do primeiro conteúdo 
imersivo

Globo (TV) 04/12/2015
Record (TV) 24/07/2016
Band (TV) 22/08/2016

Estado de São Paulo (Impresso) 06/12/2016
Diário de Pernambuco (Impresso) 24/02/2017

Folha de São Paulo (Impresso) 07/03/2017
SBT (TV) 04/05/2017

Rede TV (TV) 28/06/2017
UOL (Online) 24/10/2017

Considerando que as notícias televisivas são originalmente trans-
mitidas por grandes e estáticos aparelhos, as produções imersivas de-
pendem de outras mídias para serem consumidas. Em termos gerais, o 
jornalismo televisivo imersivo tem o objetivo de potencializar a relação 
com o espectador, ampliando os limites da tela e reduzindo a distância 
com o fato relatado através de recursos apoiados nos dispositivos de 
Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

As produções imersivas de jornalismo televisivo baseadas em vídeos 
360º podem ser vistas no computador, mas com limitações de navegação 
e sensação de imersão. Nos smartphones, alguns recursos podem ser 
agregados, dependendo do modelo do dispositivo ou aplicativo.

Sem dúvida, a sensação de imersão e presença é intensificada com o 
uso de equipamentos como os óculos de Realidade Virtual ou o Google 
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Cardboard. Por outro lado, as produções de realidade aumentada, no 
caso das notícias televisivas, podem ser vistas na televisão.

A pesquisadora Lúcia Santaella em seus estudos sobre a estética 
dos ambientes simulados (2003, 2004 e 2011) destaca cinco degraus 
(em sentido decrescente) de imersão dos participantes em ambientes 
tridimensionais. Na tabela 2 verifica-se os níveis de imersão:

Tabela 2.
Degraus de Imersão de Participantes em ambientes tridimensionais

1 A imersão que envolve o corpo do interator na realidade virtual de um 
ambiente tridimensional simulado

2 A imersão por telepresença, em que o interator vê, age e até mesmo se 
move em um ambiente remoto

3 A imersão híbrida que possibilita a interação de corpos carnais com 
sistemas interativos de várias ordens

4 A imersão representativa, quando o usuário, representado por um 
avatar, participa de um ambiente virtual enquadrado pela tela

5 A imersão do usuário quando se conecta na rede por meio de 
equipamento fixo ou móvel

Santaella (2011, p. 49)

Esses conceitos organizados por Santaella (2011) são interessantes 
para a observação das experiências jornalísticas imersivas, em especial 
as que utilizam os vídeos 360º que são comumente associados ao cha-
mado jornalismo imersivo. A primeira produção a utilizar gravações de 
câmeras de captura de vídeo 360º com grande repercussão foi a criação 
de Chris Milk e Gabo Arora, Clouds Over Sidra, que contou com o apoio 
da Organização das Nações Unidas e da Samsung. O documentário de 
8 minutos e 37 segundos apresenta a história de uma criança síria de 
12, Sidra, que vive num campo de refugiados na Jordânia, foi lançado 
em janeiro de 2015.
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Neste artigo, após revisar a literatura por pesquisa bibliográfica, esta-
belecemos os primeiros critérios para iniciar uma pesquisa exploratória 
sobre os tipos de imersão despertado pelas produções de vídeo 360º 
em formatos noticiosos. O período estudado, recorte do corpus deste 
artigo, foi de janeiro de 2016 a outubro de 2018. No entanto, destaca-
mos neste trabalho cinco exemplos considerados pelos autores como 
paradigmáticos para a construção de uma proposta de categorização 
das possibilidades de imersão provocadas no espectador. As produções 
jornalísticas selecionadas foram as das empresas: The New York Times, 
UOL, Frontline, The Verge e The Guardian.

3 Metodologia de um Estudo Teórico e Empírico

Como parte deste estudo, elaboramos um roteiro para a análise de 
relatos jornalísticos em vídeos 360º com o objetivo de compreender 
a relação entre as estratégias narrativas utilizadas na reportagem e as 
possibilidades de imersão do espectador.  A fim de organizar a análise, 
primeiramente realizamos uma análise qualitativa tendo em vista os 
elementos técnicos do vídeo jornalístico, tanto em termos de lingua-
gem, duração e edição de vídeo, destacando os elementos de agência 
do espectador. Utilizamos a metodologia de análise de conteúdo para 
aprofundar os estudos de aspectos da narrativa, realizando a descrição 
dos elementos e a sistematização dessa metodologia. (Bardin, 1977; 
Bauer, 2012; Berelson, 1952,).

O corpus apresentado neste artigo possui uma amostragem inten-
cional, formado por cinco vídeos 360º produzidos por empresas jorna-
lísticas, selecionados por apresentarem diferentes modelos de formatos 
e de composição de elementos que resultam em diferentes níveis de 
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imersão por parte dos espectadores. Destacamos que durante o processo 
de análise foram utilizados smarthphones dos modelos Samsung A6 
e Motorola G5 Plus para o consumo dos vídeos 360 º acoplados em 
óculos de RV, de modelo similar ao Google Cardboard e do modelo 
Virtual Carboard VR Box.

Foram utilizados como elementos descritivos dos vídeos os seguintes 
indicadores: Título da produção, imagem ilustrativa, Interface, referên-
cias (fonte), duração, descrição, narrativa e imersão.  A partir destes 
dados coletados, em seguida apresentamos abordagens analíticas dos 
resultados encontrados.

3.2 “The March for Our Lives Protests” - The New York Times 
(pelo aplicativo NYT VR)

O jornal New York Times, um dos mais reconhecidos impressos do 
mundo, disponibiliza diversas matérias, takes e conteúdos em vídeos 
360º através de repositório acessível pelo aplicativo exclusivo NYT 
VR para dispositivos móveis. Pelo aplicativo, o usuário pode optar 
por uma versão de uso de algum dispositivo de óculos do tipo Google 
Cardboard (com o encaixe do smartphone) ou a versão usando somente 
o smartphone segurado pelas mãos.

 Como exemplo de primeiro nível de experiência de imersão em 
conteúdo jornalístico, selecionamos o vídeo “The March for Our Lives 
Protests” que retrata o protesto de 24 de março de 2018 que reuniu 
centenas de milhares de pessoas na Avenida Pennsylvania, uma das 
principais vias de Washington, contra a violência armada. A tabela 
abaixo apresenta a análise de conteúdo técnico e narrativo do vídeo:
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Tabela 4.
Análise do vídeo 360º “The March for Our Lives”

Título The March for Our Lives
Frame de 
exemplo

Empresa The New York Times
Interface Acesso pelo aplicativo NYT VR, exclusivo da empresa
Referência http://nyt-s.vusr.co/6384123654245974016 
Duração 48”
Descrição • O vídeo 360º apresenta uma visão a partir de uma câmera 

localizada no alto de um edifício da via em que ocorre o 
protesto.

• A câmera é fixa a partir de um bastão dando a sensação de 
que o espectador está “voando” sobre a calçada.

• O som é ambiente e não existe nenhuma narração.
• São inseridos textos para ambientar o espectador de que se 

trata do evento em Washington, D.C., Estados Unidos “A 
Marcha pelas nossas vidas”, em protesto aos tiroteios em 
massa e violência com arma.

Narrativa • Narrativa factual. Não há narração (off), porém a narrativa 
se constrói com os elementos de lettering (grafismo) e 
com a visão espacial do ambiente. Espectador onisciente e 
onipresente. Foco narrativo em terceira pessoa.
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Imersão

• A experiência do controle de poder olhar para qualquer 
lado do vídeo com o movimento natural da cabeça (no 
caso do uso de óculos do tipo Google Cardboard) é bem 
intuitivo e direto, dando um grau de imersão no contexto.

• O posicionamento da câmera, apesar de oferecer uma 
abrangência visual mais completa da manifestação, é 
disruptiva em relação à realidade, pois dá a impressão de 
que o usuário está voando sobre a calçada e não que está 
inserido no contexto do protesto.

3.2 “Depressão Social” – UOL TAB (pelo Aplicativo UOL VR)

Um dos maiores portais de comunicação do Brasil UOL, também 
cria e disponibiliza conteúdo de vídeo 360º. O acesso pode ser feito 
pelo aplicativo UOL VR e os vídeos podem ser assistidos através de 
um dispositivo de óculos do tipo Google Cardboard (com o encaixe 
do smartphone) ou a versão usando somente o smartphone segurado 
pelas mãos.

O vídeo “Depressão Social” analisado faz parte de uma matéria 
jornalística maior sobre o avanço da doença no mundo (disponível no 
endereço: https://tab.uol.com.br/depressao), publicado em 12 de março 
de 2018. Apresenta uma dramatização em que coloca o usuário como o 
personagem central em várias situações. Outros personagens se direcio-
nam e conversam com o usuário e este responde e tem seus pensamentos 
revelados através de uma narração feita por uma voz feminina. Neste 
caso, se ressalta o fato de que o usuário não é um espectador (em 3ª 
pessoa), mas faz parte da narrativa e tem participação ativa nas cenas 
(1ª pessoa). A tabela a seguir apresenta a análise desenvolvida:
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Tabela 5.
Análise do vídeo 360º “Depressão social”

Título Depressão social

Quadro de 
exemplo

Empresa UOL

Interface Acesso pelo aplicativo UOL VR, exclusivo da empresa ou 
pelo site da matéria

Referência https://tab.uol.com.br/depressao 
Duração 7’32”

Descrição

• O vídeo 360º apresenta diversas cenas dramatizadas a 
partir de uma visão em 1ª pessoa onde o usuário incorpora 
a personagem Cláudia e vivencia diversos episódios do 
cotidiano sob a perspectiva de uma pessoa com depressão 
social.

• Em vários contextos a câmera é fixa (restaurante, bar, 
banheiro, estação de trabalho, parque etc.) e em outros é 
móvel (deslocamentos, estação de metrô etc.).

• Em alguns momentos os personagens da cena interagem 
e conversam diretamente com a Cláudia (incorporada 
pelo usuário) e em diversas cenas existe a narração 
do pensamento da Cláudia como forma de ressaltar as 
sensações, temores e pensamentos de uma pessoa com 
depressão frente a situações do cotidiano.

• Em cada cena é utilizado o som ambiente do contexto.
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Narrativa

• Narrativa dramatizada. Há narração (off) da personagem 
narradora em primeira pessoa, em que a narrativa se 
constrói com a sua própria experiência, por meio da 
câmera subjetiva. Espectador onisciente e onipresente. 
Foco narrativo em primeira pessoa.

Imersão

• A percepção de imersão é bem amplificada pelo fato do 
usuário não ser um mero espectador do vídeo e sim o 
personagem principal da narrativa.

• O posicionamento da câmera, sempre se refere ao ponto 
de vista da personagem, que nunca é vista, mas que tem 
presença ativa nas cenas através da interação com os 
demais personagens da narrativa e narração dos seus 
pensamentos.

3.3 “Greenland Melting” – FRONTLINE

A empresa de jornalismo investigativo Frontline se propõe a cobrir 
e desenvolver matérias investigativas polêmicas e independentes. Ofe-
recem através de seu canal no Youtube centenas de matérias em vídeos 
360º. Analisamos a matéria “Greenland Melting” que denuncia o pro-
cesso em aceleração do derretimento da Groenlândia, e contou com a 
colaboração da equipe de Nonny de La Peña. O vídeo agrega diversas 
técnicas de captura de vídeos e fotos em 360º, além de composição 
através de computação gráfica e apresenta uma narrativa que envolve 
simulações de fatos que informam de maneira bastante envolvente e, 
portanto, imersiva. A próxima tabela apresenta a nossa análise:
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Tabela 6.
Análise do vídeo 360º “Greenland Melting”

Título Greenland Melting
Quadro de 
exemplo

Empresa Frontline 
Interface Canal no Youtube
Referência https://www.youtube.com/watch?v=hUWqQ9F3sJk
Duração 12’16”
Descrição • A reportagem é composta de diversas cenas diferentes 

baseadas em capturas de vídeos e fotos 360º, 
reconstituições por foto e vídeo montagem, computação 
gráfica e montagens cenográficas.

• Nas cenas, são inseridos por corte de chroma key 
pesquisadores especialistas no derretimento das geleiras 
da Groenlândia que apresentam dados de pesquisa e suas 
percepções em uma conversa com o espectador.

• Existem inserts de reconstituições e simulações de fases 
da geleira, por exemplo, que passam a informação de 
forma bem clara e visual para o espectador como se fosse 
um infográfico imersivo, já que é didático e se vale da 
visualização de fases e processos simulando a própria 
realidade em tempos diferentes.
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Narrativa • Narrativa documental reportada. Há narração (off) 
e depoimentos de entrevistados que conduzem a 
narrativa com tom informativo de denúncia. Espectador 
possui possibilidade de exploração espacial, porém os 
depoimentos marcam o poder de fala. Foco narrativo em 
terceira pessoa.

Imersão • Apesar do espectador não ter uma ação ativa como 
no vídeo “Depressão social” (onde assume o papel da 
personagem principal que tem falas e pensamentos 
narrados), neste vídeo a todo momento aparecem 
personagens – pesquisadores sobre o derretimento das 
geleiras – que conversam com o usuário aumentando 
significativamente a sensação de imersão.

• As simulações que são feitas diretamente na projeção dos 
cenários são muito eficientes para apresentar a informação 
de forma sensorial, pois vai além dos dados numéricos 
e fazem o espectador perceber visualmente a progressão 
acelerada do derretimento das geleiras. Assim, apesar do 
tempo de derretimento não ser real, como infográfico, a 
simulação é bastante didática e imersiva ao mesmo tempo.

3.4 “Michelle Obama 360” – The Verge

A empresa multimídia The Verge, fundada em 2011, tem como 
missão analisar, experimentar e propor na prática como as tecnologias 
estão mudando o comportamento da audiência de massa. Assim, estão 
sempre na vanguarda e desbravamento de linguagens midiáticas para 
a geração e disponibilização de conteúdo para a grande audiência. No 
vídeo analisado, publicado em 14 de março de 2016, o editor-chefe da 
empresa Nilay Patel entrevista a Michelle Obama, a então, primeira-dama 
dos EUA. A captação de vídeo 360º é bem padrão, mas a inserção de 
infográficos animados, inserts explicativos e exemplificativos enriquece 
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a entrevista e explora novas camadas de informação no campo 360º. A 
tabela abaixo apresenta a nossa análise:

Tabela 7.
Análise do vídeo 360º “Michelle Obama 360”

Título Michelle Obama 360
Quadro de 
exemplo

Empresa The Verge 
Interface Canal no Youtube
Referência https://www.youtube.com/watch?v=0QY72R3ZDzw
Duração 10’23”
Descrição • A câmera de captura do vídeo 360º é fixa e mostra o 

entrevistador, as entrevistadas e toda a equipe de apoio ao 
redor.

• A princípio, se trata de uma linguagem tradicional de 
entrevista, mas existe a adição de diversas camadas de 
informações através de elementos visuais que ocupam 
todo o campo do vídeo 360º ao longo da entrevista, 
exemplificando e amplificando o conteúdo da conversa.



2042

Narrativa • Narrativa documental de Entrevista. Há narração (off) 
e diálogos entre repórteres e entrevistada, depoimentos 
da entrevistada que conduzem a narrativa com tom 
informativo, no entanto o uso dos elementos gráficos 
deixam a entrevista leve e informal, apesar da seriedade 
dos assuntos abordados e a formalidade do ambiente 
em si. Espectador possui possibilidade de exploração 
espacial, porém os depoimentos e as inserções gráficas são 
elementos de controle. Foco narrativo em terceira pessoa.

Imersão • O usuário é um espectador da entrevista e tem a liberdade 
de observar não só a dinâmica entre entrevistador e 
entrevistadas, mas todo o bastidor.

• No entanto, a imersão é amplificada pelos elementos 
visuais (ícones, logotipos, fotografias, vídeos, fluxogramas, 
infográficos etc.) que são inseridos de acordo com o 
conteúdo da entrevista, enriquecendo a experiência 
da dinâmica tradicional de entrevista com camadas 
informacionais.

3.5 “Limbo: A virtual experience of waiting for asylum” – The 
Guardian

O conhecido e reconhecido jornal britânico The Guardian tem em 
seu canal do Youtube diversas reportagens com vídeos em 360º. A repor-
tagem analisada “Limbo: A virtual experience of waiting for asylum”, 
publicada em 5 de julho de 2017, mostra uma narrativa fictícia, baseada 
em fatos reais e relatados de refugiados de outros países que aguardam 
– no “limbo” – uma resposta de sua requisição de asilo no Reino Unido. 
A linguagem visual ressalta bem o sentimento de limbo quando mostra 
cenários baseados na realidade, mas de forma não realista, como se 
fosse uma visão de raio-x. A tabela a seguir apresenta a nossa análise:
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Tabela 8.
Análise do vídeo 360º “Limbo: A virtual experience of waiting for asylum”

Título Limbo: A virtual experience of waiting for asylum
Quadro de 
exemplo

Empresa The Guardian 
Interface Canal no Youtube
Referência https://www.youtube.com/watch?v=AyWLvrWBKHA
Duração 8’58”
Descrição • O vídeo mostra o ponto de vista de um refugiado, 

esperando uma decisão judicial sobre a sua requisição de 
asilo no Reino Unido. Assim, apresenta diversos contextos 
desde seu contexto em um abrigo até lembranças do 
passado.

• A linguagem visual adotada é de distorcer cenários reais 
através de filtros que deixam a imagem em preto e branco 
com alto contraste e sobreposição de objetos, simulando 
um efeito de raio-x.

• A movimentação da câmera sugere que personagem da 
narrativa incorporado pelo usuário se movimenta nos 
ambientes. Adiciona-se a isso o fato de haver falas diretas 
para o personagem.

• Uma narração auxilia na contextualização e no 
entendimento dos cenários que são projetados, indicando o 
que é o presente, passado e imaginário.



2044

Narrativa • Narrativa documental ficcional. Há narração (off) e 
depoimentos de entrevistados que conduzem a narrativa 
com tom informativo de denúncia. Os depoimentos são 
dramáticos, as imagens são dramáticas, mas possuem 
relação com o mundo real. Espectador possui possibilidade 
de exploração espacial, porém os depoimentos marcam o 
poder de fala. Foco narrativo em terceira pessoa, dirigido 
diretamente ao espectador, que se torna um personagem 
controlado.

Imersão • Neste documentário que apresenta uma narrativa fictícia 
baseada em fatos reais, o usuário se torna o personagem 
principal da narrativa e é conduzido a vivenciar diversos 
contextos do presente, passado e imaginário de um 
refugiado à espera de decisão sobre o seu pedido de asilo 
no Reino Unido.

• A sensação de imersão é amplificada pela movimentação 
da câmera e falas diretas que simulam a movimentação e 
participação ativa do personagem na narrativa.

• Apesar de adotar uma linguagem visual não realista, a 
imersão é amplificada pela própria poética adotada nas 
distorções imagéticas dos cenários e que condizem com o 
título da produção: “Limbo”.

Nesta amostragem de vídeos 360º relacionados a produções jor-
nalísticas, em virtude de sua própria função informativa inerente ao 
ambiente noticioso, nota-se a ancoragem do real como índice de legi-
timidade discursiva. As diferentes abordagens da narrativa demonstram 
a flexibilidade da tecnologia, ao mesmo tempo que podem indicar que 
se trata de um momento experimental, em que a maturação de seu uso 
é buscada como forma de promover a inclusão de novas linguagens às 
narrativas jornalísticas tradicionais.

A partir dos elementos elencados na pesquisa, é possível inferir-se 
que a sensação de ‘presença no acontecimento’, ou seja, o sentimento 
de imersão diegética, pode ser aumentado quando o espectador é um 
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personagem da narrativa. Quando o olhar de um dos personagens se 
vira para o espectador ou quando a repórter fala com o ele, torna-se 
mais evidente que a sua presença é notada e um vínculo social pode 
ser estabelecido.

Por sua vez, a sensação de imersão física pode ser potencializada 
quando se oferece ao espectador a oportunidade de explorar o ambiente 
e fazer suas próprias escolhas. Há momentos em que o repórter não é 
necessário. O espectador pode fazer o seu próprio caminho.

Em termos de linguagem, a maior parte dos vídeos 360º analisados 
são produzidos com formatos jornalísticos de televisão, destacando-se 
a nota coberta e a reportagem como principais modelos. As imagens, 
mesmo consumidas sem óculos especiais, têm mais detalhes do que os 
vídeos tradicionais, permitindo ao espectador explorar diferentes ân-
gulos do ambiente em que o evento ocorre. No entanto, oferecer novas 
possibilidades para explorar imagens não significa diretamente que haja 
mais informações. A ausência de narração pelo relator pode limitar a 
informação jornalística do vídeo, pois não destaca o que é relatado.

Nas narrativas imersivas, a factualidade dos eventos é substituída 
pela sensação de imersão no espectador. Por exigir edição em termos 
de produção, há um intervalo de tempo entre o registro e a sua dispo-
nibilização, fato que não é limitante no caso dos noticiários, já que as 
notícias podem ser apresentadas nas mídias tradicionais das empresas, 
enquanto as produções são consumidas dre forma completar, muitas 
vezes como conteúdo transmidiático. 

Outro diferencial das narrativas em vídeo 360º quando acessadas 
por smartphones e óculos de realidade virtual é que elas podem ser 
consumidas de forma individual, tornando a experiência de fruição 
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algo pessoal e intimista, inaugurando uma nova forma de consumo de 
jornalismo audiovisual.

4 A Experiência do Espectador/Usuário é a Mensagem?

A narrativa jornalística foi construída ao longo dos anos como uma 
experiência em terceira pessoa. O relator (repórter) reporta o evento, 
constrói sua narrativa com elementos técnicos para dizer o mais objeti-
vamente possível, o que ocorreu, quando ocorreu, quem está envolvido, 
como ocorreu e onde ocorreu. O lead era considerado o ponto de par-
tida da narrativa. A partir daí informações adicionais eram produzidas 
para que a reportagem se tornasse clara e concisa. Havia uma crença 
de que provocar sensações no leitor de notícias era algo ruim, já que o 
bom jornalismo deveria informar os leitores e espectadores em vez de 
manipular suas emoções.

Com as narrativas jornalísticas imersivas, alguns desses conceitos são 
substituídos. A intenção dos projetos imersivos é justamente provocar 
emoções no espectador, promover sensações físicas e emocionais com 
estímulos visuais e sonoros, de forma a potencializar a experiência do 
usuário. A questão que pode ser despertada por essa inovação é o debate 
sobre a intencionalidade das ações e as camadas de informação. Quanto 
maior a imersão aumenta o contato com a informação ou se torna um 
entretenimento?

Outra questão básica a ser respondida antes de decidir quando uma 
pauta jornalística deve ser produzida no formato de vídeo 360º é saber o 
que essa linguagem irá adicionar à história. Por que contar essa história 
com imagens de 360º? O que deve ser visto? O que deve ser experi-
mentado pelo espectador que a narrativa convencional não contempla?
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O ponto de virada das narrativas 360º imersivas é ampliar a visão de 
mundo do espectador. A visualização não se restringe ao campo visual 
da lente do plano determinado pelo cinegrafista. O que costumava fazer 
parte da extrapolação do display, agora pode ser visitado pelo espectador 
que, agora, passa a ser protagonista. Assim, nos vídeos 360º existem 
novos horizontes e novos pontos de vista, mas pode-se dizer que há 
novas informações? Nesse sentido, a intencionalidade da produção 
deve ser previamente planejada, a fim de que o conteúdo do vídeo seja 
permeado por novas informações para o espectador.

E as sensações focadas no processo de imersão? Sem dúvida, a 
experiência vivida no mundo real pode ter alguma equivalência no 
mundo virtual dependendo dos recursos tecnológicos e da agência do 
espectador. O espectador tem que escolher ser um agente do processo. 
Você tem que aceitar as regras e entrar no jogo. Haverá quem prefira 
as narrativas jornalísticas clássicas e as que preferem as narrativas jor-
nalísticas imersivas. Além disso, haverá aquelas pessoas que gostam e 
aquelas que não gostam das duas narrativas.

Sem dúvida, a sensação de presença no evento é uma das principais 
atrações da narrativa imersiva no jornalismo. A possibilidade de ter 
uma experiência imersiva trabalha com uma fase subsequente do olhar, 
como se o espectador pudesse ver mais de perto o que ele queria. Se o 
repórter era antes a testemunha do evento, agora o espectador também 
pode vivenciar a experiência, o que pode fortalecer os laços de confiança 
e dar autenticidade à história.

Diante desse novo momento de possibilidades de criação, resta a 
necessidade de uma reflexão sobre o que queremos das narrativas imer-
sivas com tecnologias de RV. Em sua potência máxima, com a criação 
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de vídeos que ampliem as possibilidades de imersão e interação, essa 
experiência torna-se um jogo, distanciando-se do relato de informações. 
Em seu poder mínimo, explorando apenas a acuidade visual, ela não se 
torna informativa, é uma alegoria imagética. Precisamos fazer escolhas.

Ressaltamos que esta pesquisa está em andamento. A análise apre-
sentada neste artigo é uma parte das primeiras leituras. Em trabalhos 
futuros, esperamos aprofundar os aspectos narrativos das produções 
imersivas, a relação do espectador com a experiência de imersão e os 
novos formatos de notícias inspirados nas tecnologias de realidade au-
mentada e realidade virtual que estão estabelecendo esse novo momento 
que denominamos de a fase do jornalismo imersivo.
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Deslocamentos nas Narrativas Compartilhadas 
em Plataformas Sociais pelos Povos Sírios

Maíra Valencise Gregolin1

Tomamos como objeto de estudos um fenômeno típico da cultura 
participativa2, discutindo os deslocamentos ocorridos nas narrativas 
compartilhadas por manifestantes Sírios dos primórdios da Guerra Sí-
ria, em 2011 até a atualidade, a fim de compreender as conexões entre 
a comunicação móvel e a emergência de práticas de ação social, no 
interior de uma sociedade participativa.

Salientamos sua inextricável ligação com as redes sociais digitais, 
analisando suas práticas, propiciadas pelo uso das mídias móveis e 
do compartilhamento de fotos, textos e vídeos via smartphones com 
geolocalização.

Torna-se necessário uma reflexão quanto aos impactos que a cultura 
digital e o uso de dispositivos móveis (smartphones) provocam nas 
relações interpessoais, mobilizando conceitos de um campo de estudos 
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pela pesquisadora. Após quase uma década, uma nova reflexão se fez necessária 
em função das profundas transformações vividas na sociedade atual. 
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recente no interior das teorias das mídias, centrado nas noções de mídias 
pós-massivas, mobilidade e cultura participativa.

Diferente de uma visão paradisíaca, procura-se com essa reflexão 
adotar a posição de quem observa as contradições e paradoxos desse 
mundo digital, interessados em compreender as mutações das sensibi-
lidades contemporâneas. 

A pertinência da temática proposta justifica-se, dessa maneira, como 
um alerta para a geração atual que sofre com os efeitos invisíveis de 
uma deterioração social sem o questionamento adequado. É inegável 
que a informação esteja fluindo ao alcance dos olhares frente às telas. O 
que o sujeito atual necessita é desenvolver formas para lidar com esse 
volume imenso de informação, separar as informações relevantes das 
irrelevantes, relacioná-las entre si e produzir novas informações, sem 
ser dominado pelo excesso informacional. 

Fundamentação

O ponto de partida dos teóricos da cibercultura, tais como Pierre Lévy, 
foi a ideia de que a rede de computadores funciona como um ambiente 
de mídias descentralizado, propício para a criação de formas emergentes 
de sociabilidade e produção de conhecimento. Era especialmente em 
função dessas potencialidades que as ferramentas digitais sinalizavam 
a possibilidade de desenvolver-se uma ciberdemocracia. Esses estudos 
foram aprofundados, posteriormente, por pesquisadores que perceberam 
que os usuários estavam se apropriando das novas ferramentas digitais, 
reelaborando os princípios desenvolvidos pelos teóricos da cibercultura 
e direcionando seus olhares para o fato de os consumidores produtivos 
não resistirem ao conteúdo midiático comercial, mas sim incorporarem 
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em suas vidas atividades que envolvem as redes colaborativas propor-
cionadas pelas mídias digitais. Tais mídias, mais do que se constituírem 
como um simples dispositivo tecnológico, estabelecem um novo espaço 
e tempo de interação social e cultural, dentro do qual emergem formas 
novas e diferenciadas de sociabilidade. Estas não são homogêneas, nem 
no que diz respeito à própria Internet, tampouco no que tange às suas 
relações com o mundo “real”.

Tal fenômeno pode ser entendido no ecossistema da cultura da 
Internet, conforme Castells  (2003), que se constitui por práticas, tec-
nologias e discursos em uma estrutura de quatro camadas hierarqui-
camente dispostas. Segundo o autor, a cultura da ‘tecnoelite’ compõe 
militares, pesquisadores e tem como foco o desenvolvimento tecnológico 
e científico. A cultura hacker é, numa 1a definição ampla, composta por 
peritos de programação com um conjunto de crenças e valores, A cultura 
comunitária virtual agrega uma dimensão de sociabilidade e interação 
simbólica coletiva. Por fim, a cultura empresarial completa o grupo de 
“povoadores” da internet, que descobriram um meio de lucrar assumindo 
controle das grandes tecnologias. Isso foi determinante para moldar o 
caráter “indispensável” que a Web conquistou no nosso cotidiano. São 
culturas que existem de maneiras sobrepostas e interdependentes.

Complementarmente, podemos mobilizar a obra Tecnopólio: a ren-
dição da cultura à tecnologia, de Neil Postman (1994), ao trazer uma 
visão crítica sobre as características de um mundo denominado pelo 
tecnopólio. Postman (1994) observa a sociedade contemporânea como 
a que cultua a tecnologia e a ciência acima de tudo. Segundo o autor, 
isso modificou os valores e tradições sociais, gerando consequências que 
afetam o modo de os sujeitos viverem e se relacionarem. O autor traça 
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em uma perspectiva histórica essa evolução da técnica e da tecnologia 
e propõe três tipos de sociedades: a primeira, que segue até os limites 
do século XVII e está centrada no uso de ferramentas; a segunda, que 
se estende até meados do século XX, dominada pela tecnocracia e a 
terceira que inclui o mundo contemporâneo como sendo o império do 
tecnopólio. Segundo o autor, no processo de mudanças entre esses três 
modelos, eles podem ocorrer simultaneamente em diferentes lugares 
do mundo, porém sempre se iniciam no primeiro tipo, centrado no uso 
das ferramentas, e, na medida em que se relacionam com as técnicas e 
tecnologias, atingem os outros tipos. Nesse terceiro tipo de sociedade 
existe “a submissão de todas as formas de vida cultural à soberania 
da técnica e da tecnologia” (Postman, 1994, p. 61). Surge assim uma 
crença exacerbada no poder da tecnologia e da ciência e pela aceitação 
e conformismo ao sistema capitalista e suas consequências. Por efeito, 
completa o autor, haverá sempre uma alternativa tecnológica que irá 
substituir eventos como a crença ou a tradição: a oração seria substituída 
pela penicilina; as raízes familiares, pela mobilidade; a leitura, pela tele-
visão (Postman, 1994, p. 63). Perde-se, assim, os valores por uma ética 
baseada no egocentrismo e na busca por uma felicidade materialista e 
efêmera. Para Postman (1994), as mídias seriam grandes veiculadoras 
dos ideais do tecnopólio.

É importante retomar as críticas elaboradas por Postman, entretanto, 
devemos apontar algumas considerações sobre essa visão das relações 
entre sociedade, cultura e tecnologia. Primeiramente, é preciso proble-
matizar a separação operada por Postman (1994) entre sujeito, cultura 
e tecnologia. Esse estudioso considera a tecnologia e a informação 



2054

como algo externo, como um “ser” invisível, autônomo, que atua sobre 
nossas vidas. 

É preciso deslocar esse foco e pensar que não há essa separação tão 
estrita entre as tecnologias de informação e as subjetividades. Do mesmo 
modo, as mídias não existem apartadas dos sujeitos e da cultura: não 
há uma lógica cartesiana de “causa-e-efeito”, e, sim, simultaneidade e 
complementaridade. A mídia não deve ser entendida como algo “sepa-
rado”, “que vem de fora”, das quais somos as consequências. 

Postman pensa na sociedade americana sem levar em conta a sua 
heterogeneidade; o que dizer então da aplicação de suas análises a uma 
sociedade diversificada como a brasileira? As diferentes classes sociais 
vivem diferentes momentos desse desenvolvimento técnico e tecnoló-
gico: no Brasil há, ao mesmo tempo, populações que vivem isoladas no 
interior das florestas (povos indígenas que não tiveram ainda, sequer, 
contato com o homem não índio) e outras que estão imersas nas novas 
tecnologias. Se levarmos em conta essa heterogeneidade, certamente 
temos de considerar que as ideias de Postman são excessivamente 
generalizantes. 

Do mesmo modo, não podemos nos esquecer de que sua análise 
foi realizada no início dos anos 1990 e a sociedade de 20 anos atrás 
era diferente, em termos tecnológicos, da que vivenciamos atualmente. 
Mesmo que Postman (1994) já defendesse a ideia de que o computador 
causaria modificações no pensamento humano e na sociedade, ao definir 
novas relações do homem com a informação, o trabalho, o poder e a 
própria natureza, não lhe era possível ainda dimensionar as propor-
ções dessas modificações. Quando associado à internet, o computador 
iniciou um fluxo de informação jamais imaginado na história humana; 
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além disso, o desenvolvimento das mídias móveis potencializou as 
ferramentas e conseguiu mudar muitas das características apontadas 
por Postman, particularmente no que diz respeito às possibilidades de 
os sujeitos produzirem e se inserirem na sociedade da tecnologia. Essas 
mídias móveis possibilitam que nossas identidades públicas e pessoais 
sejam moldadas e que modifiquem nossas relações com a alteridade, 
promovendo novos modos de pensar a acessibilidade. 

Entretanto, é preciso acrescentar que, se relativizadas, as ideias de 
Postman (1994) são importantes para olharmos criticamente o desen-
volvimento da tecnologia, para nos perguntarmos sobre para quê e para 
quem toda esta tecnologia está sendo produzida e como a sociedade a 
está absorvendo e manipulando.

Essa imensa polêmica pode ser deslocada para o plano científico 
quando compreendemos que não seria possível o compartilhamento e 
consumo de conteúdos pelas telas móveis sem as mudanças ocorridas 
no final do Século XX. Assim, o surgimento e a apropriação de um 
dispositivo como o celular só foram possíveis devido a transformações 
contemporâneas, tanto sociais quanto tecnológicas. 

Pensando o desenvolvimento dos meios em etapas que transforma-
ram as práticas e experiências humanas, McLuhan delineia momentos 
da história das mídias que representam não apenas passos tecnológicos 
que afetam a economia e a cultura, mas também, e principalmente, ele 
esboça um percurso que mostra a maneira como as interações sociais 
com o meio vêm transformando as experiências dos indivíduos no 
mundo ocidental. Assim pensando, McLuhan divide a história da hu-
manidade em quatro períodos: tribal, literária, impressa e eletrônica. 
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Para o pensador, as invenções cruciais que mudaram a vida no Planeta 
foram o alfabeto fonético, a imprensa e o telégrafo. 

Não podemos deixar de aludir às clássicas críticas que atribuem a 
McLuhan um pensamento afetado pelo determinismo tecnológico, já 
que em sua visão há a aposta de que um dispositivo, uma tecnologia, 
um meio, sempre condicionam os modos de percepção, de cognição 
e de comunicação de uma sociedade e cultura. Uma das mais conhe-
cidas críticas se encontra na análise que Williams (1974) realiza das 
propostas de McLuhan. Segundo esse pensador marxista, por ser de-
terminista, McLuhan pensaria o desenvolvimento das culturas como 
decorrente de uma influência direta da emergência dos modelos de 
tecnologias e, por isso, sua compreensão se reduz a uma lógica causal, 
linear e sequencial, na qual a tecnologia, exclusivamente, determina 
as experiências humanas. Diferentemente dessa visão causal, é pre-
ciso, segundo Williams (1974), compreender que a determinação da 
emergência de uma dada mídia será sempre a resultante de complexos 
processos socioculturais e históricos e, portanto, trata-se de um jogo 
em que vários elementos (e não só tecnologias) participam de forma 
altamente complexa.

Na medida em que o celular começa a substituir o computador 
no acesso à rede, assume papel importante na interação social entre 
indivíduos em movimento, sendo um portal para espaços sociais que 
se modificam constantemente. Com o acesso à internet via celular, 
uma massa de indivíduos ingressou no ciberespaço e pôde organizar 
manifestações de alcance global, com atuação em múltiplos locais, 
sem permanecer “preso” e estanque a um lugar ou tempo em particular.
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Se nos voltarmos às ações do ativismo no meio digital, percebere-
mos que alcançam tamanha amplitude a ponto de exigirem a atenção 
de estudiosos clássicos das mídias, como, por exemplo, Jésus Martín 
Barbero, que vem expressando, já há algum tempo uma mudança em 
sua posição de crítica às tecnologias digitais. Em entrevista à revista 
Matrizes, Barbero (2009, pp. 143-162) evidencia a importância que os 
meios digitais adquiriram para a compreensão da sociedade contempo-
rânea e como isso deslocou sua reflexão sobre a relação entre os meios 
de comunicação e a sociedade. Segundo esse autor, a partir do momento 
em que se percebeu que a tecnologia não era um simples fato material, 
mas que também passava a ter dimensões simbólicas, foi necessário 
transformar epistemologicamente suas reflexões e encaminhar suas in-
terrogações para questões que cruzam as novas tecnologias e os novos 
modos de internacionalização, a fim de observar um campo estratégico 
de forças que afeta as ações políticas. A partir dessa compreensão, o autor 
destaca a importância que a telefonia móvel tem nessas transformações 
nas formas de comunicação e nas ações políticas contemporâneas. Bar-
bero (2009, p. 159) chegou a afirmar que, com o advento das redes, a 
comunicação se tornou uma chave de transformação, como esboço de 
uma nova democracia. Segundo o autor, isso ocorre porque as pessoas 
possuem mais visibilidade. E, para que essas ações se concretizem, as 
redes sociais passaram a constituir um “lugar de encontro” de múltiplas 
minorias e comunidades marginalizadas. 

Resultados e Discussão

Para compreendermos o impacto da telefonia móvel na cultura di-
gital, discutiremos os inúmeros deslocamentos ocorridos nas narrativas 
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compartilhadas pelas plataformas online pelos manifestantes Sírios dos 
primórdios da Guerra Síria, em 2011, até os dias atuais. Trata-se de um 
conflito que tem envolvido diferentes grupos armados, mais de 500 mil 
mortos e 11 milhões de refugiados desde seu início em 2011, de acordo 
com o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Tendo iniciado como 
consequência da repressão do governo sírio contra protestos durante 
a Primavera Árabe, atualmente o conflito tomou outras proporções, 
impregnada de sectarismo religioso, inclusive.

A chamada Primavera Árabe é uma designação atribuída a uma 
onda revolucionária de manifestações que ocorreu no Oriente Médio 
e no Norte da África desde dezembro de 2010, quando um jovem tu-
nisiano, desempregado, ateou fogo ao próprio corpo. Há uma tradição 
no uso da metáfora “primavera” para designar movimentos de resis-
tência política. A Primavera de Praga foi um período de liberalização 
na Tchecoslováquia durante a época de sua dominação pela União 
Soviética, após a Segunda Guerra Mundial. Retomando a tradição, a 
denominação Primavera Árabe tem como fundamento o fato de que 
essas revoltas e confrontos com o poder ditatorial têm compartilhado 
técnicas de resistência civil em campanhas, envolvendo greves, mani-
festações, passeatas e comícios, sustentados fortemente pela organização 
de redes sociais digitais, particularmente por meio do Facebook, do 
Twitter e do Youtube. Analistas e críticos são unânimes em afirmar o 
papel desempenhado pelas redes sociais no ativismo da “primavera”, 
pela sua capacidade em organizar, comunicar e sensibilizar a população 
e a comunidade internacional face a tentativas de repressão e censura 
na internet por parte dos governos ditatoriais. 
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O uso da tecnologia móvel pelos ativistas, particularmente a que 
envolve o aparelho celular, tem sido o único meio de compartilhamento 
de informação, uma vez que as mídias tradicionais como a imprensa e 
a televisão passaram por forte censura e jornalistas estrangeiros prati-
camente foram impedidos de entrarem naquele país. Ao compartilhar 
a realidade cotidiana dos massacres, os usuários contribuem para um 
processo de modificação da percepção contemporânea de espaço e 
tempo, fortalecendo a perspectiva do fenômeno da mobilidade. 

Os recursos locativos que permitem o rastreamento, as câmeras de 
áudio e vídeo, a possibilidade de acesso à internet para compartilhamento 
de conteúdo têm sido importantes potencializadores nas mobilizações 
que vem ocorrendo desde o início de 2011, em que distintos movimentos 
sociais resistem a governos ditatoriais, como é o caso das manifestações 
contra Bashar Al-Assad, na Síria. 

Esboço de uma Nova Democracia ?

Nos primeiros anos dos protestos contra o governo sírio, os ativistas 
organizaram-se em redes sociais como Facebook pela internet a partir 
do acesso por telefones celulares. A comunicação entre os ativistas se 
estabeleceu por meio de mensagens de texto enviadas de um aparelho 
para outro. O microblog Twitter assumia a função de compartilhar dire-
cionamentos e alertas para situações extremas. Os vídeos eram gravados 
pelos celulares registrando ações do governo e eram distribuídos pela 
plataforma de vídeos bambuser.com, à época, a única plataforma que 
possibilitava streaming de video em tempo real via telefone celular. 
Grupos de entusiastas coordenava uma central de mídia para que se 
conseguisse disseminar aqueles conteúdos.
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Diante desse fenômeno, víamos diversas táticas de bloqueio utiliza-
das pelo governo sírio na tentativa de impedir que os indivíduos con-
seguissem se organizar: diminuir a velocidade de conexão, impedindo 
o compartilhamento de fotos e vídeos; proibir o uso de dispositivos de 
geolocalização; os constantes cortes de energia, em que o simples ato 
de recarregar a bateria de um celular passou a ser dificultada nas regiões 
de confronto. Diante do blackout digital, por exemplo, os manifestan-
tes buscavam nas fronteiras da Turquia e do Iraque sinais de torres de 
celulares para conexões.

Eram necessárias profundas modificações nas práticas dos manifes-
tantes Sírios, para que conseguissem burlar a censura imposta aos meios 
de comunicação tradicionais e dar visibilidade aos acontecimentos, 
denunciando crimes por meio de imagens chocantes, que expusessem 
ao olhar do mundo as atrocidades cometidas pelo governo ditatorial. 

Aos poucos, a internet timidamente começava a oferecer novas 
ferramentas de intervenção que complementavam a mobilização, com 
campanhas virtuais, correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns, 
salas de conversação, boletins, manifestos online, murais e plataformas 
que permitiam o surgimento de uma cultura participativa.

O conteúdo gerado por usuários passa a ser valorizado pela comu-
nidade e gera envolvimento tornando-se relevantes na vida cotidiana de 
outros usuários. É um espaço no qual os indivíduos podem representar 
suas identidades e perspectivas, envolver-se com as representações 
pessoais de outros e encontrar diferenças culturais. 

Nesse processo, a interação e o compartilhamento nascem através 
de plataformas que estimulam a produção de conteúdos pelos especta-
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dores. O próprio ato de fazer o upload (Burgess & Green, 2009) acaba 
por ser uma prática social que produz sentido 

Ao longo do tempo, com a popularização da plataforma Youtube 
e Instagram, e a possibilidade de compartilhamento e acesso a vídeos 
e imagens com maior facilidade, houve um aumento exponencial na 
quantidade registros de bombardeios e repressões do governo na web, 
o que contribuiu para que Bashar Al-Assad banisse a comercialização 
e uso de aparelhos com geolocalização em território sírio.

Como consequência, os ativistas tiveram que buscar formas alter-
nativas para continuarem se comunicando com o mundo e comparti-
lhando os acontecimentos. Essas táticas – tanto de vigilância e controle 
governamental quanto de resistência dos ativistas, mostram que os 
coletes à prova de balas não eram suficientes, de ativismo digital, em 
que as micro narrativas precisavam ser compartilhadas com o mundo 
afora. Aos ativistas passam a ser necessárias outras ações e precauções 
para proteger sua privacidade na rede. A perseguição e vigilância por 
parte do governo, que consegue acessar as localizações e informações 
compartilhadas pelos ativistas de seus celulares e pela web, fez com 
que buscassem outras estratégias.

Grupos ativistas, como o Telecomix, foram essenciais ao facilitarem 
a disseminação de informações e de alertas, difundindo “kits de sobre-
vivência digital” que auxiliam as táticas de resistência: por exemplo, a 
produção de informação por meio de encriptação de mensagens enviadas 
por celular, o acesso anônimo à web, como formas contemporâneas de 
burlar a censura e conseguir ter voz na rede.

Aliado às perseguições e censuras a aparelhos com geolocalização, 
o governo sírio inaugurava uma nova fase ao adotar a tática de criar um 
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campo de desinformação, que se intensificaria nos anos seguintes de 
guerra até a atualidade, adicionando mais complexidade e deslocando 
essas narrativas criadas e compartilhadas com o mundo afora. Como 
parte dessas primeiras manifestações de contra-informação digital criadas 
pelo governo, inúmeras contas do microblog Twitter foram inventadas 
para apoiar as falas oficiais. Nessas contas fictícias, conteúdos de en-
tretenimento que desviavam a atenção dos protestos com mensagens 
sobre resultados e placares esportivos ou programações televisivas 
foram usados massivamente. O grande volume desses conteúdos de 
entretenimento fez com que eles ficassem bem posicionados em sites 
de busca e, assim, o usuário era desviado dos textos de contestação e 
denúncias contra o governo. Outra estratégia de contra-informação foi 
a criação de perfis fictícios, como, por exemplo, @thelovelysyria, que 
fez uso de um serviço de mídia que proliferou inúmeros spams a cada 
5 minutos. A intenção era distorcer as estatísticas e desviar a atenção 
dos usuários da rede da causa defendida pelos ativistas. Além das pos-
tagens no Twitter, inúmeras páginas foram criadas na rede para espalhar 
mensagens pró-governo. 

Pesquisadores da contemporaneidade como Scolari (2015), em 
Ecología de los médios: de la metáfora a la teoria (y más allá), apontam 
para necessidade de se compreender os caminhos do atual ecossistema 
midiático em constante processo de equilíbrio-desequilíbrio (impulsio-
nado pela internet, pelas mídias sociais e dispositivos móveis). Segundo 
Scolari, dois pressupostos são essenciais quando olhamos pra esse 
novo contexto: a expansão que ocorre num ambiente multiplataforma 
em que o relato aproveita o melhor de cada meio para se expandir e, 



2063

acentua-se o fato de os usuários da rede passarem a também colaborar 
na construção do mundo narrativo.

A Legitimidade Certifica ao Sujeito o Direito à Palavra

Para Shirky (2010), o conceito de mídia se transformou profun-
damente: em um piscar de olhos, passamos de um mundo com dois 
modelos diferentes de mídias – transmissões públicas por profissionais 
e conversas privadas entre pares de pessoas – para um mundo no qual 
se mesclam a comunicação social pública e a privada, em que produção 
profissional e a amadora se confundem e em que a participação pública 
voluntária passou de inexistente a fundamental. 

Nesse sentido, podemos pensar que, devido à censura aos fotógrafos 
e jornalistas estrangeiros, muitas das imagens que disponíveis na web 
foram captadas durante os combates e manifestações por cidadãos co-
muns. Com isso, os grandes conglomerados de mídia se associam aos 
sujeitos que vivem a cena histórica. Agências e portais noticiosos tais 
como G1, Reuters, El País, incentivam que pessoas contribuam com seus 
testemunhos, como por exemplo no portal TheGuardian, aparece em 
destaque “Contribute with guardian witness”. Após uma curadoria desses 
vídeos e fotos, os conteúdos são distribuídos pelas multiplataformas.

Os usuários adquiriram poder, assumindo uma postura ativa neste 
processo coletivo de produção e consumo. Como consequência desse 
empoderamento, os estudiosos enxergam uma “cultura participativa”, 
um tipo de cultura construída coletivamente, mediada pela interação 
entre novas e velhas tecnologias, por meio das quais se potencializa 
a ação do indivíduo, inserindo-o no campo da autoria compartilhada 
(Raessens, 2005).
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Por um lado, esses registros adquirem confiabilidade pelo fato de 
serem capturados por um sujeito participante dos eventos, enviada por 
meio do celular e compartilhada em rede com milhões de usuários.

As redes sociais passam a se tornar o principal meio de comunicação. 
A conexão em rede e o uso dos dispositivos móveis passa a contribuir para 
a realização de ações coletivas, conectando grupos e trocando conteúdos 
em escala global. As narrativas sensibilizam e intensificavam o pedido 
de ajuda às vítimas. As pessoas no mundo todo produzem mensagens 
de apoio em comentários e posts, gerando campanhas nas redes. É de 
se imaginar a estrondosa quantidade de fotos e vídeos disponíveis na 
web por plataformas como o Youtube e Instagram, principalmente. Para 
contornar o problema da busca, as redes utilizam hashtags que classi-
ficam e catalogam as imagens. Em diversos momentos, o recurso da 
hashtag #syria foi essencial na organização dos voluntários e campanhas 
de doação, bem como na busca pelas informações.

A Mobilidade Estimula Busca por Informações que Expliquem os 
Acontecimentos

Passados alguns anos de Guerra Síria, esse cenário midiático se 
modificou, o espaço em rede se mostrou um espaço híbrido de flui-
dez entre o online e off-line. A tecnologia passou ao status de artefato 
cultural de organização e expressão política que prolifera informações 
graças ao seu caráter multimodal e multiplataforma. As ferramentas 
colaborativas começam a ter papel importante na comunicação entre as 
pessoas durante e após os conflitos, ampliando e modificando os modos 
de produzir narrativas. Percebemos esse fenômeno com o Facebook, 
por exemplo, quando passou a permitir a ‹notificação de verificação 
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de segurança›, indicando à rede de amigos que o indivíduo se encontra 
seguro. O Google, no mesmo período, passa a lançar um aplicativo com 
novo serviço chamado ‹Localizador de Pessoas’, reunindo sobreviven-
tes, atualizado pelos próprios usuários. Outra ferramenta do Google é 
o ‹Google Crisis Response’ , um mapa colaborativo em que usuários 
fazem check-in com histórias de um determinado local.

Em conflitos anteriores, as informações sobre mortos, resgatados 
ou refugiados eram desencontradas, levava muito tempo para localizar 
pessoas e mapear os locais que eram atingidos. Nesse estágio da Guer-
ra Síria, os números passaram a ser atualizados em tempo real para o 
mundo todo, via web. 

Apesar desse aparato tecnológico disponível, é importante apontar 
o deslocamento mais recente  nas narrativas compartilhadas. Tendo 
perdurado quase uma década de conflitos, nos últimos anos de Guerra 
Síria, os acontecimentos passaram a ter pouquíssima visibilidade, dis-
tante do fenômeno comunicacional ocasionado nos anos anteriores, em 
que havia um grande interesse da sociedade civil. Aos poucos, foram 
diminuindo as mobilizações nas redes com campanhas, assim como as 
quantias de fotos e vídeos pela web ou pela mídia tradicional, que pas-
saram a dar menos destaque aos conflitos sírios. Em uma rápida busca 
nas redes pela hashtag Syria, grande parte das imagens são selfies ou 
se referem a moda e comidas daquele país. 

Certamente, a pouca visibilidade não indica que as atrocidades 
pararam. Ao entrar no site ‹Observatório Sírio de Direitos Humanos’, 
entidade que acompanha diariamente os acontecimentos naquela região, 
percebemos inúmeras matérias sobre mortos por ataques. 
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A ideia de que o país vive em um estado de conflito permanente, 
talvez reduza o interesse internacional em sua realidade e o terror seja 
visto como algo rotineiro, não rendendo manchetes à mídia tradicional. 

Na atual ecologia de mídias, esse cenário de desinteresse foi acen-
tuado por ataques digitais, semeando desinformação e manipulando a 
opinião pública ocasionando num novo deslocamento nas narrativas 
compartilhadas com o mundo. 

Um episódio evidencia a emergência de tais debates, em que um 
brasileiro chamado Eduardo Martins, com mais de 120 mil seguidores no 
Instagram, se dizia fotógrafo da Organização das Nações Unidas (ONU) 
em campos de refugiados sírios. Seus testemunhos vinham ricamente 
ilustrados por imagens de conflitos em Gaza, na Síria e outros locais 
de conflito. Entre uma foto e outra, descrevia seu dia a dia de maneira 
heróica: chegou a lamentar a morte de um amigo fotógrafo vitimado 
em ataque a bomba, em outra ocasião indicou que ajudou uma criança 
vítima de molotov, deu aulas de surf a crianças na palestina e muitas 
outras aventuras. Após investigação, uma matéria da agência de notícias 
BBC (2017). apontou que Eduardo Martins não era quem dizia ser nem 
esteve onde dizia ter estado. As imagens que ele compartilhava perten-
ciam a outro fotógrafo e, a verdadeira autoria das fotos não podia ser 
rastreada por ferramentas de busca de imagens porque Eduardo burlava 
essas ferramentas com pequenas alterações. 

Imagens de crianças vítimas da guerra como se fossem da Síria mas 
foram registradas em ouros contextos; fotos de bombardeio destruin-
do partes da cidade mas que se referem a outra cidade; notícias falsas 
sobre ocorrências, outras notícias que desmentem acontecimentos. Ao 
entrarmos em sites de ‘checagem de fatos’, percebemos que inúmeras 
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imagens foram produzidas em contextos diferentes, como na imagem 
com a legenda “Menino sírio deitado entre o túmulo de seus pais.” Tal 
imagem foi produzida na Arábia Saudita pelo fotógrafo Abdul Aziz 
Al-Otaibi e compartilhada por milhares de usuários em poucos dias. O 
fotógrafo não tinha feito qualquer relação entre a foto e a guerra na Síria. 
Ainda assim, houve o compartilhamento da imagem como se retratasse 
o abandono de um órfão em meio ao conflito sírio. Em outra imagem, 
com a legenda “Pai corre com a filha no colo para tentar protegê-la da 
guerra na Síria.”, o contexto era de confronto, mas a imagem não é um 
registro da guerra na Síria, mas sim no Iraque, pelo fotógrafo Goran 
Tomasevic.

Episódios como o descrito são cada vez mais frequentes na web e, 
associados à desinformação digital, constituem um dos principais de-
safios a serem superados na atualidade, segundo o próprio cientista que 
criou a web, Tim Berners-Lee. A matéria ‘Ativistas desmascaram Fake 
News da Guerra na Síria’3 (), pode ser encarada como representativa 
desse novo foco a ser combatidos pelos ativistas da web. 

Ao olharmos criticamente, percebemos que num dado momento, 
chegou-se a ver com otimismo o advento das redes sociais em função 
de sua suposta capacidade de fortalecer grupos. No entanto, verifica-se 
que, no atual estágio, essas mesmas redes proporcionam, paradoxal-
mente, a desconsideração do outro.

Algoritmos Tornaram-se Curadores de Nossa Vida Digital

Vemos que as mídias sociais permitiram que muitos pudessem falar, 
mas falar não significa, necessariamente, ser escutado. Podemos pensar 

3. A matéria foi publicada pelo site ‘Carta Capital’ (El Husseini, 2019), abril 20). 
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que as narrativas partilhadas nas redes, atualmente, reportam realidades 
muito agradáveis a alguns usuários, mas potencialmente distorcidas em 
relação ao que de fato se passa no mundo, em sua pluralidade.

Na atualidade, o uso intenso de tecnologias digitais tem gerado 
uma gigantesca quantidade de dados que se transformam em rastros 
digitais. E, os problemas ainda mais acentuados decorrentes de uma 
análise automática de um banco de dados residem no fato de que as 
deduções nos algoritmos revelam preconceitos e reiteram estereótipos. 
Ao simular o comportamento humano, algoritmos reproduzem valores 
pela ótica dominante.

Segundo Tim O Reilly, em seu artigo ‘Media in the Age of Algorithms’, 
os algoritmos priorizam mais o engajamento que a verdade. Com isso, 
percebe-se que o uso de algoritmos para distribuir informação facili-
ta a propagação de desinformação e manipulação por grupos, como 
vem ocorrendo mais intensamente nos últimos anos da Guerra Síria. 
O fenômeno da desinformação digital é tão nocivo na Internet, que o 
Fórum Econômico Mundial classificou o conteúdo “viral” como uma 
das maiores ameaças à sociedade atual. 

Isso porque, as pessoas ficam tão condicionadas a acreditar em in-
formações que confirmem seus pontos de vista, que acabam acreditando 
e compartilhando conteúdos, mesmo que não façam o menor sentido. 
Quando muitas pessoas dentro dessas bolhas compartilham a informa-
ção, ela ganha prioridade. Com isso, o desafio aos especialistas tem 
sido criar algoritmos que levem em conta a veracidade da informação.

Em seu livro recente “O Poder da Comunicação”, Castells discute 
essa questão, apresentando uma análise da desinformação do público 
norte-americano em relação à Guerra do Iraque durante o governo Bush. 
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Castells ( Fala também sobre a campanha presidencial de Obama em 
2008, explicando como o uso hábil da internet foi decisivo para levar 
o político à vitória.

Preocupado com os recentes acontecimentos, Berners-Lee, cientista 
que criou a web, criou a organização Web Foundation – com foco em 
combater tanto a desinformação digital quanto a falta de transparência 
de algoritmos em campanhas políticas. Como na grande maioria das 
vezes nós não temos acesso à forma como os algoritmos funcionam, é 
difícil também prever a extensão dos efeitos que estão causando. 

Considerações

Refletir sobre a proeminência das mídias nos ajuda a entender como 
se cristalizaram em nosso cotidiano a ponto de não mais nos darmos 
conta da mudança perceptiva operada por cada um dos desenvolvimentos 
tecnológicos que moldaram a vida atual. 

Quando nos voltamos aos eventos ocorridos na Síria ao longo dos 
anos, percebemos profundos deslocamentos no uso das redes sociais 
enquanto poderosos lugares de fala e de disseminação de informações. 

Não é mais necessário ter o aval de uma academia ou o apoio de 
uma editora para publicar manifestações culturais das mais variadas 
tendências, como nos inúmeros sites, blogs, fotologs, etc. Que tipo de 
efeitos de sentido essa disseminação produz para as grandes corpora-
ções e conglomerados de mídias tradicionais? Essa é uma pergunta 
essencial para compreendermos o que Lemos (2005) denomina como 
reconfiguração das instituições e da indústria cultural, já que os atores 
sociais, usuários das mídias digitais, podem produzir conteúdos como 
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as fotografias geradas no Instagram e postada em sites, blogs e redes 
sociais por meio de telefones celulares 

O modelo de negócios da mídia tradicional foi pressionado pelo 
novo ecossistema que compreende a construção de uma complexa 
narrativa multiplataforma em que um vídeo dos acontecimentos pode 
reduzir-se a um tweet, que pode ser postado no Facebook por meio de 
uma nota, que pode complementar uma notícia escrita em um blog, 
que pode contar com um relato fotográfico e pode ser compartilhado e 
comentado por inúmeros usuários.

Por conta disso, as redes sociais passaram a desempenhar papel de-
cisivo na percepção de realidade e da própria formação da consciência 
dos cidadãos no mundo todo. Ao longo de quase uma década de guerra 
síria, as narrativas compartilhadas com o mundo sofreram deslocamentos:  

Num primeiro momento, havia um enfoque na comunicação entre os 
ativistas que, com o acesso à internet via celular, ingressavam no cibe-
respaço e se organizavam nas manifestações por meio dos dispositivos 
móveis. Aos poucos, a internet timidamente começava a oferecer novas 
ferramentas de intervenção que complementavam a mobilização, com 
campanhas virtuais, correio eletrônico, grupos de discussão. 

O espaço em rede passa a compor um espaço híbrido de fluidez entre 
o online e off-line. A conexão em rede e o uso dos dispositivos móveis 
passa a contribuir para a realização de ações coletivas, conectando 
grupos e trocando conteúdos em escala global. As narrativas sensibi-
lizam e intensificavam o pedido de ajuda às vítimas. As ferramentas 
colaborativas começam a ter papel importante na comunicação entre as 
pessoas durante e após os conflitos, ampliando e modificando os modos 
de produzir narrativas.
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Nos anos seguintes da guerra, o uso intenso de tecnologias digitais 
gera uma gigantesca quantidade de dados que se transformam em rastros 
digitais. A conectividade ainda constitui novos processos de produção 
e acumulação do conhecimento, porém na atualidade essa ideia de 
inteligência coletiva agora é mediada pelo algoritmo. 

Ainda assim, nos últimos anos de guerra, a ideia de que a Síria vive 
em um estado de conflito permanente tem reduzido o interesse interna-
cional em sua realidade. O cenário de desinteresse pelas condições dos 
sírios é acentuado pelos recentes episódios de desinformação digital e 
ataques hackers como estratégias de inteligência, chegando ao ponto 
de serem considerados hoje a nova ameaça a governos democráticos.

Diante disso, não se pode afirmar que as tecnologias móveis tam-
pouco as redes sociais são libertadoras e democráticas e que, por isso, 
colocarão fim à barbárie e todas as suas formas de terror. A experiência 
de países como a Síria tem, cada vez mais, indicado que o projeto da 
democracia digital ainda está longe de concretizar-se e que, quando 
instalado, será disperso e profundamente contraditório.

Esta reflexão não esgota todas as possibilidades que o tema pode 
suscitar, desperta novas inquietações para pensarmos as principais 
questões que cercam a sociedade em rede, com a invasão de privaci-
dade, a vigilância, as tentativas de censura, a disseminação de software 
livre, os debates quanto ao direito autoral, a falta de transparência e 
segurança nas redes.
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La Evolución de los Medios Narrativos 
Audiovisuales

Lorenzo Vilches1 

A partir de la segunda mitad del siglo XX los cimientos de la comuni-
cación en Estados Unidos y en el mundo se vieron conmovidos por la era 
de los medios cuyo filósofo y divulgador McLuhan logró interpretarlos a 
través de una síntesis cultural entre la teoría de la información y la teoría 
de la comunicación. Paralelamente, en los centros  de la investigación 
lingüística y literaria de la Europa de los 60, especialmente en Francia, 
ocurrió un movimiento sísmico que alteró los estudios del lenguaje, la 
literatura y la cultura de las letras con la expansión del estructuralismo 
y la semiótica europea. Roland Barthes desde la literatura y Umberto 
Eco desde su cátedra de semiótica en Italia lograron consolidar la teoría 
narrativa y el método semiótico en la lingüística y la comunicación. 
Junto con el estructuralismo y la semiótica (en el que Algirdas Greimas 
construyó un método definitivo) hizo su aparición la narratología que 
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resurgía renovada desde los tiempos del formalismo ruso gracias a los 
estudios de Todorov y Genette.

En los años 80 la informática comenzó a popularizarse por el mundo 
precediendo, a través de la  micro computación a otro gran movimiento 
que afectó directamente a los medios de la comunicación, el arte e in-
directamente a la teoría narrativa: la digitalización, que con su código 
numérico sería capaz de mutar radicalmente la relación material de los 
medios, la percepción audiovisual y la recepción de los lectores, las 
audiencias y públicos.

También en la década de los 80 un nuevo medio vino a revolu-
cionar la comunicación, el mercado, la vida cultural y las relacio-
nes interpersonales: La expansión universal de Internet fue el gran 
actor de la globalización con que se cerraba el segundo milenio. 
A mediados de los 90 la narrativa habría regresado para reiniciar un giro 
narrativista, similar al giro lingüístico en los años 60 representado por 
la revista Communication (1966) que  inauguró el análisis estructural 
de las historias (List, 2012).

Los últimos 30 años han significado una constante readecuación de 
los medios de comunicación para responder a las exigencias formuladas 
desde todos los sectores de la economía y la cultura. Al mismo tiempo, 
se ha ido creando una síntesis inédita entre nuevos soportes de  formas 
y lenguajes narrativos inaugurando una hibridación y comunión con-
sustancial entre arte, lenguaje, comunicación, narración, así como entre 
viejos y nuevos medios. 

El viraje de lo digital en el mundo de la comunicación y la narra-
tividad ya no forma parte de la evolución de los medios sino de una 
verdadera ruptura con el “ancien régime”. Con ello se abre la puerta a 
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la cuestión del intangible digital y la relación entre los soportes o sus-
tancias digitales, sensoriales y materiales, tal como ha ocurrido con la 
relación entre medios e inteligencia artificial y la realidad aumentada. 
Ruptura no significa exteriorización ni creación de un mundo aparte y 
ni siquiera la consideración de una realidad obsoleta y desechable. El 
concepto de Remediation desmiente cualquier tentación de radicalidad 
juvenil con los medios “antiguos”. Lo digital se ha convertido en parte 
del mundo material, sensorial y social que habitamos, y  nos plantea 
cuáles son las implicaciones para la práctica de la investigación en la 
comunicación narrativa. 

1. Una perspectiva Metodológica

En este artículo planteamos una perspectiva preferentemente me-
todológica de los medios narrativos y lo digital. Se afirma : (1) Que lo 
digital forma parte de la totalidad de los mundos mediáticos narrativos 
y que deben considerarse como tales tanto desde el punto de vista de 
la investigación como desde la praxis. (2) Que la práxis de los medios 
digitales supone una atención de la investigación a las formas alter-
nativas de comunicación surgidas tras la invención de lo digital. El 
mundo digital ha supuesto una alternativa en los modos de escritura 
digital (como la interactividad de los textos) y de los procesos de re-
cepción (la interacción de los usuarios). La investigación de lo visual, 
por ejemplo, ha de superar los métodos convencionales de análisis de 
la fotografía o el cine. Las imágenes no son códigos independientes, 
simples ilustraciones del código lingüístico, sino que evocan sentimien-
tos, relaciones, materialidad, actividades y configuraciones del medio 
y la narración en forma inseparable. Como comenta Lecenaut (2014, 
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pp. 112-113), la variación icónica/lingüística entre dibujo animado del 
manga y anime, por ejemplo en Love Story (2004) de Katsu Aki, con-
tiene una imagen en movimiento como en el dibujo animado japonés 
(lo que permite comprender un manga sin leer el texto). Basándose en 
los diferentes tiempos de comprensión de un manga, la relación entre 
imagen y diálogo se modifica en el anime. Hay una diferencia en que 
lo que el lector-espectador mira y lo que percibe. La erotización del 
manga toca la percepción, lo sensorial de la imagen. El dispositivo 
visual del manga permite una inmersión del lector espectador en la 
imagen. El espectador se convierte en perceptivo y corporal: aunque 
no puede actuar sobre la narración, no está totalmente subordinado a 
ella y puede  participar en la eficacia de la imagen. La imagen interpela 
expresivamente, mientras que la narración dialoga con el espectador 
reforzando la parte  perceptiva de la narración.

Precedidos por los cambios digitales del medio fotográfico, el cine 
y la televisión han experimentado una radical transformación pasando 
de la sustancia analógica o material a la digital o virtual y modificando 
al mismo tiempo su relación con los espectadores. Nuevos medios au-
diovisuales de origen digital e informático como el videojuego, y los 
medios derivados de Internet Webdoc, Webserie, Videoblog, han mu-
tado profundamente la ficción y la narración, especialmente la relación 
con los destinatarios (orden textual), audiencias (orden sociológico) y 
usuarios (orden comunicativo). 

La relación entre medios y narrativa se ha modificado radicalmente 
respecto al de hace apenas unas décadas.

Las formas conversacionales y dialógicas ya no son meramente una 
aspiración de los usuarios de la comunicación ni tan solo una figura tex-



2078

tual o metafórica en las teorías de la recepción. El dialogismo existe no 
solo como una figura narrativa (Todorov) sino que se ejerce efectivamente 
a través de la interactividad y las redes sociales. El sueño borgiano del 
universo enciclopédico de los textos ya puede experimentarse en los 
medios hipertextuales de navegación, en el Docuweb y la plataforma de 
integración textual, audiovisual, interactiva. El contar historias, forma 
de expresión esencial de los humanos y de su forma de comunicarse se 
convierte a través de los medios de comunicación en instrumentos de 
organización de la experiencia humana (Fisher,1987). La narración oral 
y en primera persona que data desde los albores de la humanidad hoy se 
reinventa a través de las redes sociales como el Videoblog. Formas de 
comunicación antiguas y modernas confluyen en la expresión de formas 
específicas de las narrativas. Las experiencias lúdicas y narrativas del 
videojuego reviven las actividades primarias de juegos e historias de 
niños y adultos. Las múltples formas de comunicación de los medios se 
investigan a través de aproximaciones post-estructuralistas de la narra-
tiva y la investigación de la inteligencia artificial, a través de contextos 
interpersonales, el análisis de las conversaciones, la semiótica, y los 
métodos de interactividad. 

El dominio de la cultura digital se extiende más allá de los medios 
y afecta a lo que hemos llamado migraciones digitales (Vilches, 2001) 
que inciden en el imaginario tecnológico (nuevos mitos y narrativas en 
los medios); la innovación de los soportes (sustancias) de los medios 
afectados por el mercado global; en la innovación del lenguaje de los 
medios; la nuevas formas narrativas; en el comportamiento de audiencias 
y usuarios; en la forma de crear, producir, publicar e inventar mundos 
posibles.
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2. Narrativa y Medios

En este trabajo formulamos un panorama general de la evolución 
de los medios narrativos atendiendo a la diversidad y variación de sus 
formas, materiales, sintaxis, audiencia y género narrativo.

Desde un enfoque comunicativo de los medios narrativos existen 
varios sistemas que concurren a la producción narrativa: los medios 
como canales de comunicación hacia grandes públicos, los medios 
como sustancia y materia de las sintaxis narrativas, y los medios como 
instrumentos de expresión narrativa y artística. Los medios son, máqui-
nas, son canales de comunicación y son medios de experiencia. Cada 
medio tiene una configuración material y formal diferente y cada medio 
permite experiencias narrativo comunicativas diferentes. 

La teoría narrativa es considerada por los pioneros de la narratología 
como un “proyecto que trasciende disciplinas y medios”, según recuerda 
Ryan (2010) citando a Claude Bremond. Según esta afirmación, las his-
torias se pueden trasponer de un medio a otro sin perder sus propiedades 
esenciales. Pero el medio narrativo no es un constructo mental del cual 
se pueden abstraer las condiciones materiales del soporte e ignorar la 
relación entre materia y forma, los tipos de narrativas que pueden vehi-
cularse (semántica), las formas de presentación de las historias (sintaxis) 
y las condiciones en que se llevan a cabo las experiencias de recepción 
(aspecto pragmático). Se olvida que la narración está compuesta de 
historia y discurso. Los medios modifican la percepción y experiencia 
de las historias si son solo orales o únicamente textuales, o si ambas a 
la vez. La recepción de una historia supone  la experiencia  totalmente 
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diferente del usuario cuando es pasiva o cuando puede intervenir en el 
medio interactivo seleccionando el recorrido de una historia. 

3. Categorías de Análisis

La Definición de los Medios

El medio de comunicación se define por una doble acepción: a) 
como canal o sistema de información, comunicación o entretenimiento: 
b) como materia y técnica de expresión artística .

Siguiendo a S.J. Schmidt (La constelación de los medios), el con-
cepto de medio puede definirse como

1) Objeto semiótico de comunicación a través del estudio del 
lenguaje natural (el código lingüístico en texto escrito de la 
literatura o del diálogo sonoro en el audiovisual.

2) Como tecnología del medio producida por el productor y 
recibida como tal por el receptor. La imprenta, la radio, el cine, 
la televisión.

3) Como institucionalización del dispositivo tecnológico: siste-
ma de distribución de las redes para la televisión digital, mundo 
editorial, producción y mercado del cine, etc.)

4) El medio como producto individual (una película, un video-
juego, un cómic, etc.)

Las Categorías Narrativas

Las categorías narrativas pueden definirse a través del criterio de gran-
des géneros, tales como novelas, cuentos (maravillosos, microrrelatos, 
etc.), fábulas. O bien a través de técnicas narrativas, trama y fábula, 
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ficción / no ficción. Los medios a su vez pueden definirse por su tec-
nología, como medios de información, comunicación, publicidad. Por 
géneros de ficción /no ficción, medios institucionales como la diferencia 
entre público/privado, por su lenguaje escrito, oral, audiovisual.

Para el análisis de  las categorías narrativas de los medios; es decir, 
el binomio narración / medio, podemos seleccionar la propuesta de 
Ryan (2010) basada en cinco criterios de segmentación:

1) Extensión espacio-temporal, esto es, la radio consta de una 
categoría temporal pero carece del espacio.

2) Las propiedades de los medios modifican la existencia espa-
cio-temporal de los personajes. En medios como el cómic, 
la pintura aparecen estáticos. En televisión o videojuego 
son dinámicos.

3) El código semiótico del la representación del personaje, y 
el sentido afectado de los receptores. Los códigos de lectura 
afectan solo a la mente del lector. Los códigos de expresión 
sensorio motora como sonidos e imágenes afectan a la per-
cepción audiovisual (y el sentido táctil en el videojuego) pero 
no tienen código semántico fijo (Ver, Vilches 1983, 1987).

4) En el ámbito audiovisual o artístico se combinan diversos 
códigos en diversos grados de intensidad, tales como las 
diferencias entre un concierto y una ópera, o entre una serie 
de televisión y un videojuego.

5) Diferencias acordadas entre soporte tecnológico y materia-
lidad de los signos, por ejemplo, la diferencia entre figuras 
en vivo en el teatro y las figuras cinematográficas, o entre 
el Manga en soporte papeo y el Anime en soporte video.

6) El medio cultural y los métodos de producción/distribución 
de los medios crean una diferencia pragmática. La produc-
ción de una película es más cara que la de una novela y por 
ello las limitaciones de la producción influyen en la crea-
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ción de personajes y obras audiovisuales. La existencia de 
plataformas internacionales de distribución (HBO, Netflix) 
permiten una proliferación de producciones deslocalizadas, 
pero podría suponer una estandarización global del producto 
de ficción serial.  Como sucedió con el género Reality show 
iniciado en los años 80.

Las Categorías Semióticas

Las categorías semióticas para el estudio de los medios narrativos 
se apoyan en la teoría de las funciones semióticas (Hjelmslev & Eco) 
según la cual, toda variación en los códigos de la materia de la expresión 
(significante) afecta a los códigos del contenido (significado) (Vilches, 
1983, pp. 29-30). Las variaciones de las diversas materias de expresión 
de los medios inciden en las formas narrativas de publicación y en las 
experiencias pragmáticas de los destinatarios o audiencias. 

Desde el punto de vista específico de la semiótica, las características 
de un medio narrativo son modificadas a través de: 1) un soporte material, 
llamado sustancia de la expresión en semiótica; 2) un contenido (una 
semántica), o historia (story); 3) la forma de presentación del contenido 
(la sintaxis o forma del contenido); 4) la forma de recepción o lectura 
que permite la experiencia de una audiencia (pragmática).

En la tabla Medios y categorías, se visualizan las características que 
definen a los medios audiovisuales en su historial evolutivo:

- Medios: Narración oral, film, televisión, videojuego, Webserie, 
Webdoc, Videoblog. Y las características semióticas que definen 
a los medios: 

- Categorías narrativas: Expresión: sustancia o materia. Forma: 
sintaxis espacial, sintaxis temporal Estructura narrativa: persona 
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narrativa. Pragmática: audiencia o recepción, (Vilches, 1983, 
2017).

Tabla 1.
Medios narrativos y categorías

La sustancia es la materia sensible del medio antes de su significado. 
La forma es la organización de los códigos de la materia y del lenguaje 
que crea la diferencia entre un medio y otro y comprende la sintaxis 
espacial que determina la secuencialidad narrativa; la sintaxis temporal 
que determina la emisión simultánea  (tiempo real) o bien en diferido, 
es la organización de la forma mediológica; la estructura narrativa que 
define la distinción entre narraciones en primera persona o en tercera 
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persona (estructura de actantes o personajes); la pragmática que define la 
audiencia en 2 categorías de interacción: medios interactivos o pasivos 
y medios presenciales o a distancia2.

4. Los Medios Narrativos

4.1. La Oralidad

Es la base del lenguaje y se refiere al sonido emitido por una persona 
para comunicarse con otra. La comunicación oral se asienta en la com-
petencia narrativa. En la narración oral, primera forma comunicativa de 
la humanidad, hay un narrador físico y un interlocutor o una audiencia. 
En teoría narrativa se define como conversacional y como narrativa 
natural. La narrativa oral precede a la escritura pero no desaparece con 
los medios.

La narración es una experiencia humana, una experiencia real de 
incorporación al mundo (Fludernik, 1966). La experiencialidad es una 
cualidad de la narración natural, las historias se cuentan en la conversa-
ción espontánea. En la narración oral, un hablante narra un echo o una 
historia como testigo directo. En la tradición narrativa el narrador basa 
su historia en la memoria propia y en la de una comunidad de hablantes. 
El narrador acude a su memoria para relatar alguna historia ante una 
audiencia  que le escucha. En el caso de la narración oral físicamente 
presencial los presentes pueden interrumpir el relato para preguntar o 
comentar. Si los oyentes son activos pueden contribuir con comentarios, 
detalles inventados o llegar incluso a establecer un diálogo. El grado de 

2. La definición pormenorizada de los conceptos de teorías narrativas empleadas 
en este trabajo se encuentran el Diccionario de teorías narrativas (2017b).
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participación de la audiencia depende de un contexto de comunicación 
variable (Jefferson, 1978) que puede ir desde el entorno familiar, con 
niños, etc., o un entorno público, educativo o anónimo. La variabildad 
del entorno puede deberse también a causas sociales, geográficas, cul-
turales. La forma verbal permanece a través de la tradición y a través 
de la escritura. La escritura es la primera sustancia tecnológica a la que 
seguirán otros medios de comunicación como el telégrafo y los medios 
de comunicación oral como el teléfono, la radio, y los medios de con-
servación de la memoria hablada como el disco y el fonógrafo, etc. Pero 
no son ni los medios ni los soportes los que producen significados sino 
la lengua que se define como un sistema de signos (Saussure) definido 
por un entorno social dentro de un contexto. Siguiendo a Ong (1987), 
la oralidad se apoya en la memoria y es acumulativa pues se rige por 
medio de la enunciación en tiempo presente a través de medios no 
verbales como la gestualidad, entonación, ritmo cuya función narrativa 
se apoya en la emoción y la participación del hablante en la narración. 
Es sintácticamente secuencial y redundante con el fin de mantener la 
atención del oyente a través de la repetición y la recuperación de lo 
dicho con fines comunicativos o persuasivos. 

En la cultura de los medios se debe distinguir la narración oral con 
un narrador persona y físicamente presencial de la narración oral por 
medio del teléfono o algún submedio de Internet. Las formas de comu-
nicación digital en las redes como el Twitter conservan y reproducen 
formas verbales como la redundancia, la acumulación y la repetición. 
Pero un medio telemático como el videoblog recupera la oralidad y la 
gestualidad precedentes a la escritura y sus formas lógicas y textuales 
para enfatizar formas enunciativas en presente.
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4.2. El Medio Cinematográfico

Incorpora en su origen la sustancia físico química de la película, 
dividida en unidades llamadas fotogramas, sobre la cual se impresio-
nan, además de objetos físicos en movimiento, el espacio, el tiempo en 
movimiento y el sonido. La narración fílmica toma cuerpo en el medio 
cinematográfico que comprende la película, la sala de proyección y el 
sistema económico y cultural que lo hace posible. Un siglo más tarde de 
su invención, el cine incorpora la sustancia digital que hace de soporte 
para su grabación y reproducción.

El cine, se dice, es el compendio de todas las artes. La evolución 
del cine representa una de las grandes transformaciones culturales y 
artísticas que reúne movimientos y escuelas estéticas, teorías sobre la 
realidad física, el inconsciente y la ideología. 

Como se ha podido comentar ampliamente en “L’espace relatif 
del’utilisateur face aux écrans” (Vilches, 2016), la narrativa fílmica 
tiene una función de transformación de las expectativas de los espec-
tadores frente al medio cinematográfico debido a su propio dinamismo 
artístico y  discurso social. Ya en su declaración programática de 1926, 
el formalismo ruso entendía el cine como un medio cambiante basado en 
la convergencia de sustancia o materiales cinematográficos, de géneros 
poéticos o de prosa, de ritmo, estilos y mensajes. 

En 1931 se filma la primera versión literaria de Drácula (Tod 
Browining) mientras Griffith basa sus películas en obras de teatro, 
novelas, cuentos breves. En Europa de comienzos del s. XX, Meliès 
filma la adaptación de la versión teatral de La Cenicienta. En la segunda 
mitad de los años 30 los estudios de la Warner ya producían biopics 
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como The Story of Louis Pasteur o The Life of Emile Zola. Influen-
ciado por la etnografía, Paul Rotha buscó una nueva mirada sobre la 
realidad filmando en las fronteras del documental y la ficción. Muchos 
autores fueron tentados por el experimentalismo para buscar un cine 
puro como respuesta al cine narrativo de las adaptaciones literarias y 
teatrales. Pero este cine no tardó en ser influido por la pintura o las 
diferentes escuelas pictóricas, de tal modo que Jean Mitry (1974) lle-
gó a afirmar que el origen del cine experimental estaba en la pintura. 
El dinamismo de la creación artística no cejaba de influir en el cine. 
Los futuristas afirmaron que el cine se parecía más al automóvil que a 
la novela. La velocidad del automóvil y los movimientos en el espacio 
y tiempo del cine hipnotizaron a los futuristas. 

El cine se ha debatido entre la realidad y la fantasía, entre el cine 
directo o puro y la fábula poética a lo largo de toda su historia. En los 
años 70 la introducción de cámaras móviles y ligeras, como la Arriflex, 
permitió un nuevo acercamiento a la realidad (el cine “cámara en mano”) 
aumentando la influencia del cine documental y su acercamiento a la 
calle y lo social. La convergencia política cinematográfica del cine mi-
litante en las dos américas y Europa llevó el cine  a las universidades, 
fábricas, barrios y aldeas. Al mismo tiempo, la crítica elitista de origen 
cinéfilo marxista de la revista francesa Cahiers du cinéma apostaba por 
un cine materialista que centraba la ideología burguesa en la contradic-
ción “entre la imagen y el sonido”, “entre lo lineal y lo discontinuo” 
(Groupe 4, p.54), uniendo en una disyuntiva teórica y semiótica el 
aparato de base (la sustancia de la expresión) y la ideología burguesa 
presente en la narrativa que había que deconstruir.
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Con siglo XXI, la industria y la tecnología digital ha revolucionado 
no solo el “aparato de base” del cine sino también su recepción, circu-
lación, archivos y recuperación patrimonial. Internet ha procedido a la 
absorción irreversible del cine convertido en un producto mediático, un 
nodo  de hipervideo, una narrativa transmedia y desarrollado su consumo 
bajo demanda en las plataformas sociales. Con las nuevas tecnologías 
se fusionaron las estructuras de distribución con la audiencia a través 
de las redes al tiempo que se convertían en espacios de conversación 
de los usuarios. 

Con la introducción del cine en grandes pantallas, y el énfasis poste-
rior en la puesta en escena espectacular de las historias (Star Wars) – en 
los géneros bélicos y ciencia ficción principalmente –, la popularización 
de los efectos especiales, la forma espacial deja de ser una metáfora 
exclusiva de la literatura para constituirse en una categoría narrativa 
con entidad propia.

El giro copernicano de lo digital en el cine y los medios representa 
un salto cualitativo en el análisis de las categorías narrativas y su re-
cepción. La tecnología digital ha supuesto nuevas formas temporales 
de producción fílmica que permiten el rodaje en continuidad. Tal como 
ocurre con Russian Ark (El arca rusa) (2001), de Alexander Sokurov, 
un film en formato de alta definición rodado en un solo plano secuencia 
de 96 minutos de duración ininterrumpida, sin intervención del montaje 
y que se puede ver online en Internet.

La evolución del sistema y estructuras del cine digital regula no solo 
las prácticas narrativas sino también el consumo de los espectadores.
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4.3. El Medio Televisivo

Es el más complejo de todos los medios narrativos.

A mí me parece que el fenómeno histórico nuevo en la emergencia de 
la televisión es esa relación de contacto de los géneros propiamente 
televisivos y del soporte del medio que todavía no estaba mediatizada. 
Y eso a mí me lleva a diferenciar entre soporte y medio. El soporte 
es el soporte técnico. Medio es ese soporte utilizado de una cierta 
manera en la sociedad. Los géneros televisivos son todos géneros 
de contacto. Siempre hay un señor que me habla mirándome a los 
ojos. Después… en el soporte televisivo se pueden pasar películas 
pero eso no tiene nada que ver. Eso es un tema de soportes, no de 
medios. (Pinto Veas, 2010)

Es también el medio doméstico más apropiado por la audiencia 
antes de las redes sociales. Su evolución a partir de la segunda mitad 
del s. XX ha podido ser prácticamente seguida paso a paso en todo el 
mundo estableciendo una importancia social y política sin precedentes 
en los medios, exceptuando la prensa escrita. La tecnología de graba-
ción de programas supuso un salto cualitativo y cuantitativo respecto 
a la emisión en directo. Inventada en blanco y negro, en los años 70 se 
impone el color y los formatos periodísticos tienen directa influencia 
en el diseño de los periódicos de papel.

La televisión posee una doble función comunicativa: es un canal de 
emisión de programas y un medio de expresión narrativa. Posee también 
un doble código temporal: emite programas enlatados y programas en 
tiempo real.

Fuera del código de temporalidad simultánea que afecta exclusiva-
mente a la emisión de programas (“los directos”) como el informativo 
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televisivo (Vilches, 1989), la televisión incluye formatos narrativos 
propios como la telenovela, series, reality show, docudrama, TvMovie. 

La introducción de lo digital en la televisión ha cambiado no solo 
el modo de hacer televisión sino toda la estructura social de la audien-
cia. La introducción del satélite para la distribución en los hogares 
significó la primera universalización temporal del medio que permitió 
seguir en directo las olimpiadas a miles de millones de espectadores. 
Posteriormente, la introducción del cable y la banda ancha facilitaron 
la distribución del cine on demand y la implantación de las plataformas 
para ofrecer series de televisión. La ruptura del cine de las salas, ini-
ciado con el video comercial irrumpe en forma masiva en las pantallas 
domésticas de televisión y otras pantallas. 

El desarrollo de las cámaras digitales de grabación terminó con 
los reportajes en soporte cine (de grandes costes) y la ficción serial 
se enriqueció con la filmación en exteriores. La televisión, que había 
ido paulatinamente cubriendo horarios con la ficción serial, ensanchó 
finalmente su oferta a través de la alianza con las plataformas de ficción 
100%. Nada de esto hubiera sido posible sin las redes digitales. 

Junto con el crecimiento exponencial de la ficción serial, el perio-
dismo narrativo, docuweb o la ficción Webserie se sirven también de 
la televisión para su difusión. La telemática del entretenimiento ve las 
promesas del siglo XX cumplidas: La televisión digital pasa de ser el 
único medio narrativo doméstico a compartir su nuevo estatuto con el 
computador (tecnología HBB y otras), el móvil y la tableta, Youtube y 
las redes sociales. La conversación y la ficción han adquiridos dimensión 
mundial eliminando la distancia literal y metafórica entre narrativa y 
espectador (Vilches, 2001, 2017b). 
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Audiencia y participación. Si bien en el momento actual no se puede 
decir que la interactividad en televisión sea una realidad, la introducción 
del universo digital en la televisión representa: a) nueva experiencia 
narrativa que implica al espectador para convertirlo en usuario de la 
conversación. b) una experiencia compartida en las redes sociales; c) 
una experiencia cada vez más internacional y multicultural, al tiempo 
que sometida a la dictadura de una economía globalizante poco res-
petuosa de la diversidad; una experiencia narrativa que se vive en una 
dimensión mediática total. 

4.4. El Videojuego

El videojuego, concebido en los años 50 (Tennis for Two), no tuvo 
posibilidades de desarrollo real hasta que a partir de los 70 se hizo 
factible la creación de programas simples, utilizando la pantalla del 
televisor, que podían pilotar movimientos robots simples como avan-
zar, retroceder, levanta o bajar un objeto (Perriault 2012). A pesar de 
su capacidad de expresión para la narración y el juego en soporte tec-
nológico, su reconocimiento como medio artístico y de comunicación 
es más bien tardío (Wolf, 2001). Solo tardíamente ha sido reconocido 
como un medio al igual que el cine o la televisión

Con el videojuego, iniciado aún en hardware analógico, los medios 
inauguran poco más tarde el universo de lo digital. La narración digital 
se produce gracias a  un sistema algorítmico, series de instrucciones 
relativas a la computación y los sistemas operativos. Estos sistemas 
determinan la memoria del ordenador y las operaciones y respuestas 
del usuario. El usuario adapta la interacción a la sintaxis del medio 
informático (Harpold, 2010).
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Según Bolter y Grusin, la migración digital de los textos mediáticos 
refuerza el papel de la hibridación de las formas de los viejos y nuevos 
medios. El resultado es el uso de lo digital en la creación de los me-
dios. Las herramientas de animación y el software de edición de video 
creados para simulaciones por computadora o diseño de videojuegos se 
utilizan en la producción de una película analógica (de sustancia físico 
química y unidades segmentadas en fotogramas). Existen también las 
simulaciones de formas sintácticas basadas en la recuperación de la 
tecnología antigua. Así por ejemplo el efecto Cell-Shading, es un efecto 
gráfico utilizado en la síntesis de imágenes para crear una interpretación 
caracterizada por contornos marcados y una paleta de color reducido 
que simulan dibujos hechos a mano. Esta representación evoca dibujos 
animados tradicionales de películas o anime; Dragon Ball y Naruto 
son ejemplos de esta técnica y en cine  ha sido empleada por Disney 
para El Rey León.

El video juego incorpora la sustancia digital o numérica basado 
en códigos de señales electromagnéticos conservados y vehiculados a 
través de la interface gráfica del computador para crear control sobre 
la experiencia del usuario.  De ahí que se haya denominado “jeu élec-
tronique” en francés o “video game” en inglés americano, resaltando 
bien su sustancia cibernética bien la sustancia video. El adjetivo video 
remarca su calidad icónica y el aparato de grabación y visionado que 
sirvió de soporte para el cine doméstico comercial y para la investiga-
ción y el video arte.

La investigación sobre el videojuego no ha cesado desde su inven-
ción hasta la actualidad. A los trabajos sobre la relación juego/narración 
(Vilches, 2018), videojuego y arte (Vilches, 2018) le han precedido otros 
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sobre las máquinas de juego, los efectos sociológicos (Greenfield,1984), 
y los efectos de género (Oragaki & Frensh 1994). 

Las investigaciones sobre el dispositivo lúdico, siguiendo a Amato 
2008 y 2014, destacan  las líneas televisivas, electrónicas e informáticas 
que convergen en el dispositivo de comunicación sincronizado sobre 
una imagen interactiva y una acción corporal. Esos estudios revelan 
hasta qué punto la alianza tecnológica, la  electrónica y la informática 
se han unido para la creación de un medio sostenido por el automatismo, 
la modelización y la intencionalidad del usuario (Amato, 2012, p. 23). 
Desde el punto de vista de los medios, esas son las bases de una teoría 
de la comunicación videolúdica. La expansión de Internet a partir de 
los 2000 lo convierte al video juego desde un para sí a un dispositivo 
de participación multijugadores. La participación en línea permitirá 
la deslocalización simultánea de los participantes en beneficio de un 
entorno interactivo en 3D en tiempo real (Amato, 2012, p. 24)

En el ámbito de teorías cognitivas, los estudios desde las neurocien-
cias cognitivas, los trabajos sobre los entornos virtuales y la construcción 
de interfaces entre usuarios y dispositivos de juego tiene importancia 
estratégica para conocer la relación entre el jugador y el juego narrativo. 
Por ejemplo, se ha logrado obtener una representación de las funciones 
de ejecución, percepción y de imaginación del movimiento que permite 
el efecto de simulación (Perriault, 2012).

La narración no monopoliza el género de comunicación en el vi-
deojuego pues comparte protagonismo con el juego. Y por primera vez 
en un programa de ficción, la audiencia se mueve, es decir, actúa sobre 
la superficie del lenguaje narrativo accionando interfaces. El usuario 
del video juego es el único receptor de los medios que interviene para 
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crear experiencias lúdicas y narrativas y pone en marcha habilidades 
cognitivas como aprender, investigar, decidir y jugar. El videojuego es 
el primer medio lúdico-narrativo interactivo.

Desde la perspectiva de la gramática narrativa, el videojuego es el 
primer medio que une la narración con el juego y uno no  se da sin el 
otro. Algo semejante a como en el documental el género narrativo e 
informativo forman una nueva estructura indisociable. 

4.5. Transmedia 

Hay tres conceptos que definen el transmedia desde la perspectiva 
de la evolución: 1) un contenido histórico; 2) una forma múlti-código; 
y 3) una mediación pragmática.

1) El contenido histórico se refiere al nivel semántico del transmedia. 
Toda operación transmedia es una operación histórica en el sentido que 
supone la apropiación de una obra anterior y la prolongación de ciertas 
características de los medios antiguos, como señalan Bolter y Grusin. 
El transmedia es un hipertexto que permite rastrear los textos canónicos 
inspiradores de los nuevos. La creación de un texto canónico supone la 
adopción de una interpretación y la eliminación de otras. Es un medio 
de doble cara, por una cara, el nuevo texto o audiovisual,  por la otra, 
el texto o audiovisual matriz del cual se ha realizado la transformación 
(Remediation) de contenidos y formas. En el transmedia el hipertexto 
proporciona la posibilidad de adoptar varias interpretaciones, tantas 
cuantos textos incluya. Lo cual convierte al transmedia un medio que 
puede crear varios futuros a través de la coexistencia simultánea de 
posibilidades narrativas. 
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2) La narración transmedia incorpora los lenguajes escritos, gráficos, 
dramáticos, fílmicos, también llamados sub-medios (film+prensa+-
cómic+tv. etc.). Se trata de un medio multimedia con varios canales  
ocupados por un lenguaje  que utiliza diversos códigos semióticos. 
Este macro género de lenguajes contiene también la combinación de 
un género y de otro que le precede. El transmedia no solo supone la 
incorporación (o adaptación) de varios textos sino que adopta diversos 
códigos y diversas sustancias de la expresión: código literario, código 
icónico, sonoro, gestual. La historia de una novela adopta un lenguaje 
audiovisual en el cine, el diseño en el comic, un sistema algorítmico 
en el videojuego. La recuperación de la historia de un artista visual es 
muy diferente de la que seguramente hará un creador de documentales. 
La complejidad semántica del transmedia dificulta la interpretación de, 
por ejemplo, una obra audiovisual. El dispositivo de imagen y sonido 
supone que al menos dos sistemas semióticos diferentes sean interpre-
tados como pertenecientes a un solo orden: una obra que en su origen es 
audiovisual; o dos sistemas diferentes: una obra radiofónica y un cómic. 

3) La mediación pragmática del transmedia está vinculado al naci-
miento de prácticas artísticas hipermedia. Existe un diálogo entre las 
obras, entre el artista con la obra y el diálogo con los usuarios. El uso 
frecuente de los motores de búsqueda en la estructura del transmedia 
y la red de vínculos de navegación supone una dimensión pragmática 
construida desde la invitación del autor que alienta la capacidad del 
usuario para activar sus habilidades. 

El transmedia es el único medio que puede definirse solo en rela-
ción a otro medio que lo diferencia como tal (por ejemplo, un film es 
producto transmedia solo si es la propuesta transficcional de un cómic). 
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El transmedia es siempre un medio mediado. La mediación del medio 
transmedia no representa solo la versión narrativa 2 de otro medio sino 
que puede caracterizar las propiedades esenciales de un nuevo discurso 
narrativo resaltando cualitativamente la audibilidad del narrador, la 
disposición temporal y causal de los eventos de la historia, el punto 
de vista inédito de la historia, una nueva experiencia narrativa para la 
audiencia.

El transmedia puede ofrecer a los usuarios la posibilidad de inte-
ractuar con los submedios incluidos (seleccionar itinerarios de lectura, 
abrir archivos relacionados, leer, escuchar) o crear nuevas narraciones 
partiendo de matrices y franquicias (Jenkins, 2006). Esta posibilidad se 
ve incrementada en el caso de los medios digitales. Desde la perspectiva 
pragmática se ha de recordar que – siguiendo a Terry Harpold (2010) – 
los lectores tratan las reglas de participación en forma libre: comienzan 
y terminan donde les plazca; pueden leer fácilmente (y con frecuencia lo 
hacen) en contra de convenciones de orden o integridad (Barthes, 1975; 
Harpold 2003; McGann 2001). Las reglas para obtener un significado 
narrativo a partir de imágenes fijas son flexibles con respecto al contexto 
cultural e histórico y la competencia del espectador (Vilches, 1987). 
Las condiciones de recepción de la imagen en movimiento pueden ser 
cortocircuitadas por accidente, intención o intereses en competencia: 
los rollos de película pueden mostrarse fuera de orden; las narrativas de 
televisión pueden ser interrumpidas por para-narrativas no relacionadas 
en forma de anuncios o por aceleraciones o ralentizaciones del usuario; 
el botón de avance rápido está siempre a mano, etc. El aumento de la 
flexibilidad con que los lectores pueden combinar, reutilizar y manipu-
lar los textos digitales, observa Harpold, llaman la atención sobre esta 
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dimensión de su recepción, que puede ser menos evidente o practicable 
en las recombinaciones de medios analógicos comparablemente menos 
flexibles (Bolter & Grusin 1999; Manovich 2001). 

El transmedia puede definirse como un medio sin cerramiento. Si 
en el transmedia las historias no solo están fragmentadas, sino que 
rebalsan de un medio a otro, en migraciones permanentes topológicas 
y narrativas, no existe unidad cerrada, o más bien, el usuario se halla 
ante una narrativa infinita, sin principio ni final (List, 2012). Lo cual 
pone en cuestión la relación directa entre narrador/autor. Los narrado-
res siempre presente, mientras los autores se desdibujan en sucesivas 
oleadas de enunciadores que toman el relevo a través de las historias. 
Con lo cual asistimos a colisiones de discursos que reflejan las colisio-
nes entre diferentes materias de expresión, superposiciones, exceso de 
información y neutralizaciones de significados. 

4.6. Narrativa por Internet

4.6.1. Webdoc / Docuweb. Hibridación entre código cinematográ-
fico (género documental), medio de información e interfaz informático 
(medio interactivo). Es un medio narrativo interactivo en línea o fuera 
de línea. Es independiente de la televisión pero se puede incardinar al 
medio televisivo como TV interactiva/conectada y también a los disposi-
tivos móviles. Experimentalmente, desde 2010, forma parte también de 
programas de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. (Gifreu, 2017).

Los primeros dos tipos de proyectos narrativos realizados por in-
vestigadores de inteligencia artificial fueron sistemas de diálogo que 
involucraban personajes conversacionales  y sistemas de generación de 
historias. Estos últimos incluían programas que simulan un entorno y 
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narran los eventos que ocurren en él, y programas que seleccionan qué 
eventos ocurrirán sobre la base de modelos preestablecidos de  trama 
o personaje ( Monfort, 2010). 

Con los Webdoc las historias se narran como interacciones y en 
forma dialógica. Los narradores cuentan historias pero contribuyen 
en forma significante a sugerir preguntas y hacer sugerencias. La au-
diencia no permanece cautiva y su experiencia de escucha y lectura le 
sirve para ir adelante en la historia y la investigación. Desde el punto 
de vista pragmático3  Webdoc está correlacionado a una actividad de 
lectura que la funda y la hace posible ». Según Souchier ( 2012, p. 89): 

a) es un dispositivo participativo “es una película documental que 
demanda un tipo de participación activa –tanto mental (“pensar”, “re-
flexionar”, “conectar ideas”) como física (“clicar”, “pulsar”, “navegar”, 
“mover”, “añadir”)– de la audiencia para que la historia progrese”; b) 
multisensorial: el webdocumental es antes que nada un dispositivo que 
engloba ordenador (o pantalla del móvil) + teclado y que compromete, 
en consecuencia, no solamente la visión y la audición (asociados a la 
forma documental lineal), sino también el gesto manual, la mecánica 
del ratón o la habilidad digital. 

La performance4  entre el dispositivo Webdoc se puede convertir en 
una relación dialogante extra-textual o para-textual a través del autor 
y el internauta por medio  del e-mail o las redes sociales. Así es como, 
de forma totalmente inédita en la evolución de los medios narrativos, 

3. La pragmática narrativa se refiere al rol de los usuarios en la producción y 
consumo narrativo.

4. El acto performativo puede aclarar algunos tópicos de la función narrativa sobre 
lo narrado, como por ejemplo, la implicación del narrador y el narratario en la 
historia.
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se termina por crear una nueva realidad que permite transformar al 
usuario-espectador en personaje real.

4.6.2. Webserie. La Webserie se ha definido como una serie para 
distribuir en Internet y a través de plataformas de televisión, o indepen-
dientes como YouTube. El código narrativo de la Webserie se identifica 
con la ficción serial (Hernández en Vilches 2013).

Aunque no hay estándares precisos de duración, género, temática 
o soporte de imagen (puede ser real o animada), las Webseries se com-
ponen de episodios o Websodios y generalmente se hallan agrupadas 
en temporadas al igual que las series de televisión. A partir de 2005 
las Webseries se emitían por la red con una cierta periodicidad. En su 
mayoría se trataba de comedias con actores no profesionales y bajo 
presupuesto. Desde House of Cards (2013) y Orange is the New Black 
(2013) las series por Internet pasan también a la plataformas de televisión 
y las historias se transforman en grandes dramas, comedias y sitcom. La 
aparición de Netflix, HBO y otras plataformas, productoras y emisoras 
no televisivas, cambió el panorama completo de la centralidad de la 
televisión para las series reinantes hasta ese momento. Este cambio de 
canales comportó la eliminación casi total de la visión de los episodios 
en forma semanal para pasar al volcado total de temporadas.

Con la aparición de la Webserie se inició en los Estados Unidos la 
Webnovela. Es un tipo de telenovela originado en las televisiones lati-
nas por producciones que generalmente presentan marcas publicitarias 
dentro de la misma narración a través del  sistema product placement5.

5. Inclusión de productos comerciales dentro de la ficción.
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Efectos Sociológicos del Cambio de Modelo. La transformación del 

espacio temporal de la audiencia es el efecto social más importante 
desde la creación de la televisión. El final de la era de la programación 
televisiva produce efectos macro sociológicos en el público. Por ejemplo, 
en la forma de consumo de la ficción. Algunos cambios en la cultura de 
recepción de la serialidad son : a) la libertad de elección de horarios y 
calendarios por parte de la audiencia, que trae por consecuencia, b) el 
fin de la recepción en el televisor familiar para distribuirse en pantallas 
de ordenador, tabletas, teléfonos; c) la vuelta a la simultaneidad: Las 
redes sociales rompen el monopolio de la simultaneidad temporal de la 
televisión. Las nuevas redes Facebook e Instagram con sus dispositivos 
de streaming permiten la emisión de videos en directo a sus usuarios. 

Efectos Tecnológicos y Económicos de la Convergencia Audiovisual. 
La convergencia es un acontecimiento primeramente tecnológico, pero 
coincide con la crisis del mercado televisivo (publicidad) y el resurgir de 
modelos reformistas (la tv temáticas) que dan paso al modelo integrado 
de Internet. Esta transición o migración tecno - económica tiene lugar 
gracias y solamente por medio de la participación de las audiencias en el 
rol de usuarios. Junto con o por efecto del protagonismo de los usuarios 
aparece un nuevo modelo de producción de ficción televisiva amateur. 
La producción amateur podrá disponer mayor libertad de producción 
gracias al acceso generalizado a las tecnologías audiovisuales por 
parte de los públicos. Así como en el cine el cortometraje amateur ha 
sido escuela y escalón previo al sistema cinematográfico comercial, la 
Webserie de producción amateur no tendrá opción para competir con 
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las plataformas internacionales como no sea a través de contenidos 
sociales o de entretenimiento más cercanos a la gente.

Características pragmáticas de la Webserie en el modelo de los 
medios.

1. El origen de la Webserie se define por su fidelidad al medio, 
a la tv tradicional. Sin ella no habría nacido. Al mismo tiempo 
coincide con el inicio, en Europa y América, de un momento 
de normalización digital: TDT+ Internet.

2. Ruptura del modelo tradicional de financiación de la TV. 

a) La Webserie amateur se financia con crowfunding.

b) Las grandes plataformas de Webseries comerciales ya 
no dependen de la publicidad, ni mucho menos del estado 
(televisión pública). Establecen el modelo de inversión de 
las grandes productoras multinacionales.

c) El sistema serial de las Webseries se produce fuera del 
sistema TV o broadcasting. La autoproducción amateur en 
Internet se autoprograma contra la TV. 

d) En las grandes plataformas domina la simbiosis de mo-
delos narrativos provenientes del cine y la televisión. 

e) En las Webseries amateur se rompen los límites tradi-
cionales de contenidos destinados a todos los públicos que 
dominan en las grandes plataformas. 

3. La convergencia de modelos narrativos experimenta un des-
plazamiento de la producción de un sistema dominante (la tele-
visión) para dejar lugar a otro mixto (televisiones y productoras 
de cine). En el plano social, la convergencia puede significar 
el desplazamiento de unas relaciones sociales de producción. 

4. Los usuarios de las plataformas de series forman también la 
base económica del mercado de las tecnologías de la comunica-
ción, especialmente de Internet y las redes sociales. Ellos son la 
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mayoría de la nueva audiencia. Estos usuarios producen, con su 
actividad y consumo, la riqueza de la sociedad de la información.

4.6.3. Videoblog. Representa la vuelta a la narración oral acompa-
ñada de videos. Se trata de un hipermedia en el sentido que se relaciona, 
como medio de comunicación y de producción, con una diversidad de 
medios digitales: Tv+video+youtube+tableta+smartphone. Como género 
narrativo recobra la narración en primera persona de la fase conversa-
cional. El yo Narrador es la comunicación de la experiencia personal del 
personaje narrador o narrador homodiegético a un público de la web.

La cultura textual dominante de la modernidad deja paso a los me-
dios interactivos. El videojuego y el docuweb habían desarrollado el 
dialogismo entre autor (y narrador) y el lector o audiencia. Las redes 
sociales terminan por completar la fase de dialogismo 100% de las redes 
de comunicación. El dialogismo a través de la voz  – implementada 
por los medios informáticos (del texto a la voz y viceversa en los do-
cumento Word) expresa  una segunda oralidad narrativa en los medios 
y el retorno de la narración en primera persona: 

a) Los contrastes entre oralidad y textualidad se basan en una 
distinción sensorial básica entre el sonido y la vista. Según 
Ong, (1976) y (1977), el discurso está orientado hacia el tiem-
po, mientras que la escritura está orientada hacia el espacio. 
El sonido existe en el tiempo y existe solo durante un tiempo 
y desaparece, se pierde irremediablemente, mientras que los 
objetos de la vista pueden “detenerse” en el tiempo y hacerse 
presentes repetidamente, porque existen en el espacio (Ong 
1976, p. 40). A partir de estas diferencias sensoriales y las 
categorías filosóficas de tiempo y espacio que  construye a su 
alrededor, Ong argumenta que la limitación de las palabras 
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para que suenen solas determina los modos de pensamiento 
y expresión disponibles para las culturas orales.

b) En la narración en primera persona, el narrador es un perso-
naje de los eventos y situaciones contadas desde su propia 
experiencia personal en primera persona. La narración en 
primera persona solo representa el punto de vista de una 
persona.

La situación narrativa en primera persona equivale a un narrador 
que interviene en la narración, en la que prevalece su mundo personal 
como parte de la ficción. 

El Videoblog representa una ruptura de la situación narrativa de 
Stanzel (1984) – típica de las narraciones con diversos personajes– en 
la que se distingue el narrador en primera persona del observador (que 
no interviene) y del autor implícito o narrador (con una perspectiva 
externa). A partir de esta triada de Stanzel, Genette (1991) establece las 
3 categorías tipo de la focalización con la que se construye la categoría 
de punto de vista: Autoral (focalización cero), Actoral (focalización 
interna), Neutro (focalización externa).

En el Videoblog el narrador no es ajeno a la situación narrativa y 
prima la perspectiva interna, asume la posición del observador al tiempo 
que interviene en los acontecimientos y es autor. 
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1 Contextualização do Ensino À Distância e Normatizações

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC – Brasil, 2017) do 
ensino básico norteará os currículos de todos os cursos federais, esta-
duais e municipais de formação de professores no Brasil, incluindo as 
licenciaturas oferecidas em ambientes digitais, que alcançam mais de 
um milhão de matrículas. As licenciaturas em Arte permitem docên-
cia no ensino fundamental, do 6° ao 9° ano, bem como nas três séries 
do ensino médio ou nas quatro de cursos técnicos de aprendizagem 
concomitante. O Censo da Educação Superior realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Nacionais Anísio Teixeira (INEP) 
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registra que o ensino à distância (EAD) foi a opção para 1/3 dos 3,2 
milhões de estudantes que iniciaram um curso de graduação em 2017 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira [INEP], 2017). No entanto, são escassas as pesquisas dedicadas 
à análise qualitativa dos materiais de EAD.

A nossa pesquisa proporcionou resultados baseados numa amostra 
que abrange dois e-books de história da arte (Cebulski, 2017; Machado, 
2018) pertencentes ao currículo de Licenciatura em Arte à Distância, um 
dos cursos em andamento no Núcleo de Ensino à Distância (NEAD) da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO, Paraná, Brasil). 
Essa instituição possui polos no estado do Paraná e no estado de São 
Paulo (Nead Unicentro, s.d.), tornando o estudo de um de seus cursos 
relevante em virtude da grande região de abrangência e da escassez de 
estudos sobre os seus materiais didáticos, que também estarão sujeitos 
a adequações mediante a BNCC.

A BNCC afeta o ensino de Artes (área de Linguagens), sendo um 
documento de caráter normativo estabelecido com base na Lei de Dire-
trizes e Bases (LDB – Lei n. 9.394, 1996) e em leis subsequentes que a 
alteraram, tal qual a Lei n. 13.415, cujo Artigo 26 explicita que “§ 2o O 
ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica.”4 A nossa de-
limitação se restringe à equidade de gênero, que não é especificada na 

4. A lei n. 13.415, 2017 define, no artigo 1°, que “[...]deverá estar harmonizada à 
Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, 
econômico, social, ambiental e cultural” e no artigo 2° reforça que “A Base 
Nacional Comum Curricular referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente 
estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia”. (Lei n. 13.415, 
2017)
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LDB, mas está colocada em marcos legais que antecedem a BNCC,5 em 
consonância com a Constituição da República (Brasil, 1988). 

Dentre as competências gerais estipuladas na BNCC, a 6ª menciona 
“Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 
locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 
produção artístico-cultural” (Brasil, 2017, p. 9). A 9ª enfatiza o “[...] 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem pre-
conceitos de qualquer natureza” (BRASIL, 2017, p. 10).6 

Em se tratando da área de Artes, Ana Mae Barbosa (2017) considera 
a educação artística nos Estados Unidos, onde , em 1990 “[...] todos 
os alunos que por dez anos tiveram as melhores notas no teste SAT, 
equivalente ao ENEM, haviam tido alguma disciplina de Artes em seu 
currículo” (Barbosa, 2017, p. 10). No entanto, a polivalência utilizada 
na didática de artes no Brasil, combinada  ao carente referencial teórico 
acerca de temáticas como igualdade de gênero e de etnia racial, reforça a 
precariedade do ensino de Arte nas licenciaturas e, como consequência, 
nas escolas brasileiras:

O processo de redução do modelo americano para um país pobre, 
criou a figura absurda do professor polivalente que com dois anos 
de formação deveria ensinar Música, Artes Plásticas, Artes Cênicas 
e Desenho Geométrico, a partir do quinto ano do Primeiro Grau e 
no que hoje chamamos Ensino Médio. Claro que não deu certo e as 
grandes universidades advertiram imediatamente acerca do absurdo 

5. Além da Constituição Federal, tais marcos legais incluem o Plano Nacional 
de Educação 2014/2024, a Lei da Reforma do Ensino Médio e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) .

6. A BNCC do ensino fundamental foi homologada pela Portaria n° 1.570, publicada 
no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146.
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epistemológico de se querer formar arremedos de Leonardos da 
Vinci no século XX. (Barbosa, 2017, p. 9)

A valorização da diversidade no ensino de arte não é mera questão 
de tolerância. Requer componentes curriculares e um repertório não 
androcêntrico, rico em exemplos, ilustrações e/ou bibliografias repre-
sentativas das produções culturais no mais amplo sentido. Porém, este 
princípio de organização de materiais didáticos nem sempre é alcançado. 
Isto é claro quando buscamos, sem sucesso, conteúdos pertinentes à 
obras de autoria de mulheres. 

No campo da Arte do hemisfério norte, a problemática da invisibi-
lidade de artistas do gênero feminino foi discutida por Michael Archer 
(2012)7 e Michelle Perrot (2017).  Em contextos brasileiros, Estudos 
de Vaz (2009), Coutinho e Loponte (2015), Batista e Rauen (2017), e 
Domingos Filho e Rauen (2018) já demonstraram a baixa representati-
vidade de artistas mulheres, caracterizando o androcentrismo no ensino 
de arte, mas não há pesquisas similares voltadas ao ensino à distância 
(EAD). O termo androcentrismo designa a ênfase na perspectiva mas-
culina acerca de quaisquer assuntos. Portanto, nós o aplicamos em 
relação à predominância de escritos e obras de autoria de homens na 
história da arte, nos museus e no currículo, considerando a problemática 
exposta na primeira parte deste artigo. Na segunda parte, apresentamos 
uma análise dos e-books selecionados, complementada por sugestões 
de ampliação das suas referências. 

7. O título em inglês foi Art Since 1960, publicado em 1997, mas ganhando novo 
título na tradução ao português (Archer 2012). 
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2 O Androcentrismo e a Invisibilidade de Mulheres Artistas em 
Materiais Didáticos de Arte 

A problemática do androcentrismo se desvela, segundo Bourdieu 
(2012), através do habitus constituído e reforçado ao longo do tempo 
nas diferentes culturas, envolvendo o que o autor denomina violência 
simbólica [ênfase  do autor], a qual se apresenta de forma “[...] suave, 
insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce pelas vias 
simbólicas da comunicação e do conhecimento mais precisamente, 
do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do 
sentimento” (Bourdieu, 2012, p. 7 e 8).  Numa pesquisa de longa du-
ração sobre a sociedade Cabila, num lugar distante do Norte da África, 
Bourdieu (2012) revela um modo de existir atual e mundial:

A postura submissa que se impõe às mulheres cabilas representa o 
limite máximo da que até hoje se impõe às mulheres, tanto nos Es-
tados Unidos quanto na Europa, e que, como inúmeros observadores 
já demonstraram, revela-se em alguns imperativos: sorrir, baixar os 
olhos, aceitar as interrupções. (Bourdieu, 2012, p. 39)

Deste modo, os mecanismos de dominação masculina também 
anularam a história sob o ponto de vista da mulher e “[...] a força da 
ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: 
a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de 
se anunciar em discursos que visem a legitimá-la” (Bourdieu, 2014, 
p. 18).

Conforme Perrot (2017), tal anulação gerou a impossibilidade de se 
compreender a participação de mulheres no processo histórico, ou seja, 
a sua representação foi pensada e manifestada, predominantemente, 
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por homens, denotando mais as suas percepções do que a visão de 
mundo de mulheres reais. Assim, o modo de existir, as produções e a 
participação da mulher nas diferentes sociedades não era descrita ou 
contada por elas mesmas, mas segundo a percepção de homens. Em 
épocas antigas, era “[...] praticamente impossível [...] alcançar o olhar 
das mulheres, pois elas são construção do imaginário dos homens” 
(Perrot, 2017 p. 24).

 Perrot observa que é comum encontrar registros da história da 
mulher dos séculos XVII e XVIII em arquivos policiais e judiciários, 
mas não em biografias e obras criadas por mulheres. Interrogatórios, 
investigações, processos e testemunhos permitiram compreender o 
modo de vida cotidiano das mulheres das camadas populares (Perrot, 
2017). No entanto, a história contada pelas próprias mulheres tam-
bém foi registrada nas correspondências, nos diários íntimos e nas 
autobiografias inéditas, visto que “[...] se tornaram mais adequadas 
às mulheres justamente por seu caráter privado, de maneira desigual” 
(Perrot, 2017, p. 27).

Nesta perspectiva, Michael Archer denuncia a invisibilidade da 
mulher no campo da arte:

A linguagem da história e da crítica de arte nem sequer reconhecia as 
mulheres para que se pudesse negá-las. Em vez disso, ela presumia 
que as mulheres simplesmente não precisavam ser consideradas. 
Um grande artista era um ‘velho mestre’, e uma grande obra de arte 
era uma ‘obra-prima’ (Archer, 2012, p.125).

A invisibilidade e a falta de equidade de gênero em produções bi-
bliográficas, literárias e artísticas seguem motivando ações feministas 
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em torno da pauta de inclusão.  A atualidade de tal demanda, no Brasil, 
motivou o novo projeto do Museu de Arte de São Paulo (MASP), a 
exposição “Histórias das mulheres, Histórias Feministas”com tempo-
rada prevista entre 23 de agosto e 11 de novembro de 2019, a qual “[...] 
reunirá artistas de diferentes nacionalidades que trabalham no século 
21 em torno das idéias de feminismo ou em resposta a elas.”8

Em pleno século XXI, também persiste, em materiais didáticos, a 
desigualdade entre referências de produções femininas, quando compa-
radas as dos homens. O próprio desconhecimento do androcentrismo, 
por parte dos editores de materiais didáticos, acarreta a reprodução 
(muitas vezes inconsciente) da lógica de dominação, perpetuando o 
modelo androcêntrico nas diversas esferas sociais e reforçando con-
textos discriminatórios:

Ao privilegiar a produção masculina, os programas para o ensino de 
arte não admitem ou fazem timidamente o discurso politizado das 
artistas [...] há uma carência desse discurso consumada em materiais 
didáticos para as aulas de arte, entre pranchas com imagens e livros, 
em geral, disponibilizados ao professorado, que, em contrapartida, 
comumente evidenciam obras de arte de artistas homens. (Coutinho 
& Loponte, 2015, p. 186)

A reprodução da lógica androcêntrica em materiais didáticos, através 
da constante reafirmação de estereótipos é incoerente com os propósitos 
de equidade defendidos nos discursos de diversidade cultural presentes 

8. Texto disponível na página do evento, recuperado de https://masp.org.br/
exposicoes/historias-das-mulheres-historias-feministas
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em normativas oficiais, inclusive na LDB (1996) cujo Art. 3º, inciso IV 
defende o “[...] respeito à liberdade e apreço à tolerância” (LDB, 1996).9  

No texto da BNCC (Brasil, 2017), a diversidade é enfatizada na 
nona competência geral, ratificando a necessidade cotidiana da prática  
da empatia, do respeito mútuo e aos direitos humanos, através do aco-
lhimento e valorização da diversidade dos indivíduos e dos diferentes 
grupos sociais, com seus  “[...] saberes, identidades, culturas e poten-
cialidades, sem preconceitos de qualquer natureza”(Brasil, 2017, p. 10). 
A BNCC enfatiza a urgência de se compreender e notar a desigualdade 
nos diversos segmentos sociais, com o objetivo de redirecionar ações 
com enfoque no real alcance da equidade de gênero. Exige-se, portanto 
a adequação de materiais didáticos de cursos presenciais e online que 
porventura não atendam o critério de diversidade.10

3 Análise Quantitativa e Qualitativa dos e-books de História da 
Arte I e II

A disciplina de História das Artes I é uma dentre as sete anuais exi-
gidas na primeira série da matriz curricular disponibilizada no site do 
curso de Licenciatura em Arte da UNICENTRO na modalidade EAD.11 
A de História das Artes II, da segunda série, também está entre as seis 

9. No tocante a questões de diversidade, a LDB foi modificada por meio da lei 
n. 11.645, de 2008, que estabelece, em seu Artigo 26 A, a obrigatoriedade do 
estudo da história e cultura afro-brasileira e também a indígena.

10. Nota-se a crescente oferta de cursos de Artes online, cuja adequação à BNCC 
requer procedimentos similares ao de nossa abordagem. Para além do escopo 
deste trabalho, verificamos possibilidades para ampliação da pesquisa no Portal 
Educação (https://www.portaleducacao.com.br/curso-online-pedagogia-arte-na-
educacao/), assim como no Educa Mundo (https://www.educamundo.com.br/
cursos-online/artes-visuais-para-educacao-infantil). 

11. Recuperado de  https://ead.unicentro.br/wp-content/uploads/2016/08/Arte-EAD.
pdf
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anuais. O curso é proposto em quatro séries, totalizando 3739 horas, 
já somadas as atividades complementares, estágio supervisionado e o 
trabalho de pesquisa em arte, podendo ser realizado em no máximo 
cinco anos. O curso “[...] aponta para uma formação que privilegia a 
convergência de linguagens em processos criativos e poéticas da arte 
contemporânea, visando formar um(a) docente preparado(a) para atender 
às novas tendências de ensino da arte” (Unicentro, 2016). Além disso, 
cabe destacar que no perfil do aluno do referido curso, o item “f” é o 
foco de nossa pesquisa, almejando-se que o/a estudante de arte estará 
apto(a) e lidará com “[...] a acolhida e trato nas questões da diversi-
dade.” Nossa análise e sugestões de complementação são pautadas na 
perspectiva de fortalecimento dessa competência.

3.1 O e-book de História das Artes I

O e-book intitulado “História das Artes” (Cebulski, 2017) tem 17 
páginas e está dividido em quatro capítulos [C]: C1 – Do mito ao rito: 
um caminho para compreensão da arte, C2 – Magia; C3 – Rito e C4 – 
Mito, rito, magia e poder na história da arte. 

A análise do conteúdo textual do e-book I revelou o habitus an-
drocêntrico na apresentação do repertório. Isto se caracteriza não só 
porque a temática do mito é abordada por meio do poema “Ulisses,” 
de Fernando Pessoa, mas porque, embora as referências bibliográficas 
incluam obras produzidas por mulheres, a maioria das fontes secundárias 
são de autoria masculina (Tabela 1). 
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Tabela 1.
Autores das fontes secundárias utilizadas na fundamentação do e-book História das 
Artes I

Autores Autoras 
1 Amir Haddad Aline de Fátima Sales Silva
2 Antônio Medeiro Rodrigues Diná Raquel D. da Costa
3 Arnold Hauser Janana Barros Silva Viana
4 Borres Guilouski Márcia Cebulski
5 Demétrio Magnoli Margot Berthold
6 Everaldo P. G. Rocha Rita de Kasia Andrade Amaral
7 Fernando Pessoa
8 Francis King
9 José de Paula Ramos
10 Joseph Campbell
11 Junito de Souza Brandão
12 Thiago Pereira

Tabela elaborada pelos autores

O e-book oferece links de apoio com recursos audiovisuais, artigos 
e trabalhos de diversos autores, vislumbrando o aprofundamento das 
temáticas definidas pelos capítulos. Dentre estes, encontra-se a série 
de vídeos do Café Filosófico, do YouTube, intitulada “Mito: o nada 
que é tudo,” em três partes, igualmente analisadas segundo o critério 
da presença ou não do habitus androcêntrico.12 Na primeira das três 
partes do vídeo (2011), constatamos  a dominação masculina na se-
guinte lógica: 1º - a discussão realizada sobre a temática é feita por 
três homens: Antônio Medeiro Rodrigues, Demétrio Magnoli e José De 
Paula Ramos; 2º - o gênero atribuído ao ser se restringe  ao masculino; 

12.  Primeira parte recuperada de https://www.youtube.com/watch?v=ZJ5CJndiwRQ
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3º - a única menção ao gênero feminino se relaciona à figuras míticas, 
idealizadas/criadas por homens, enquanto seis referências  masculinas 
foram citadas (Tabela 2).

Tabela 2.
Referências masculinas e femininas citadas no vídeo Café Filosófico – Mito: o nada 
que é tudo – Parte 1

Café Filosófico – Mito: o nada que é tudo – Parte 1

Gênero Nº de 
citações Nome Função

M
as

cu
lin

o

1 Carlos Gardel Cantor de tango.

2 Fernando António 
Nogueira Pessoa

Poeta, filósofo, dramaturgo, 
ensaísta, tradutor, publicitário, 
astrólogo, inventor, empresário, 
correspondente comercial, crítico 
literário e comentarista político 
português.

3 Friedrich 
Nietzsche

Filósofo, filólogo, crítico cultural, 
poeta e compositor prussiano.

4 Homero Poeta épico da Grécia Antiga.

5 Jean-Paul Charles 
Aymard Sartre Filósofo, escritor e crítico francês.

6 Vinicius de 
Moraes

Poeta, dramaturgo, jornalista, 
diplomata, cantor e compositor 
brasileiro.

Fe
m

in
in

o

1
Deusas musas 
(sem definição de 
nomes)

Figuras míticas que revelam a 
origem dos deuses, do mundo e 
dos homens.

Tabela elaborada pelos autores.

Na segunda parte do vídeo13, a lógica androcêntrica assim se ma-
nifesta: 1º - a discussão segue sendo realizada por Antônio Medeiro 

13.  Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ocHW6-emGLY
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Rodrigues, Demétrio Magnoli e José De Paula Ramos (2011); 2º - o 
gênero atribuído ao ser permanece masculino; 3º - nenhum dos aportes 
bibliográficos utilizados para a discussão da temática é de autoria de 
mulheres (Tabela 3).

Tabela 3.
Referências exclusivamente masculinas utilizadas no vídeo Café Filosófico – Mito: 
o nada que é tudo – Parte 2

Café Filosófico – Mito: o nada que é tudo – Parte 2

Gênero Nº de 
citações Nome Ocupação

M
as

cu
lin

o

1 Benedict 
Anderson

Professor, historiador e cientista 
político estadunidense.

2
Carl Friedrich 
Philipp von 
Martius

Pesquisador, médico, botânico e 
antropólogo.

3 Ernest Renan Escritor, filósofo, teólogo, filólogo 
e historiador francês.

4 Francisco Adolfo 
de Varnhagen

Militar, diplomata e historiador 
brasileiro.

5 Jaime Batalha 
Reis

Agrônomo, diplomata, geógrafo e 
publicista.

6 William Ralph 
Inge

Escritor inglês, religioso anglicano 
e professor de teologia em 
Cambridge.

Tabela elaborada pelos autores.

Na terceira e última parte do vídeo14, a violência simbólica é perce-
bida: 1º - na explanação por um único homem, o professor de literatura 
brasileira José de Paula Ramos; 2º - no gênero masculino atribuído ao 
ser; 3º - nos autores dos referenciais, sendo todos homens (Tabela 4).

14. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ej0k084rfLo
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Tabela 4.
Referências exclusivamente masculinas utilizadas no vídeo Café Filosófico – Mito: 
o nada que é tudo – Parte 3

Café Filosófico – Mito: o nada que é tudo – Parte 3

Gênero Nº de 
citações Nome Ocupação

M
as

cu
lin

o

1 Antônio Gonçalves 
Dias

Poeta, advogado, jornalista, 
etnógrafo e teatrólogo 
brasileiro.

2 Cristóvão Colombo Navegador e explorador 
italiano.

3 Ernest Renan Escritor, filósofo, teólogo, 
filólogo e historiador francês.

4 Joaquim Maria 
Machado de Assis Escritor brasileiro.

5 José Martiniano de 
Alencar Escritor e político brasileiro.

6 Lamartine de 
Azeredo Babo Compositor popular brasileiro.

7 Mário Raul Morais 
de Andrade

Poeta, escritor, crítico literário, 
musicólogo, folclorista e 
ensaísta brasileiro. Autor 
do romance Macunaíma, 
cujos excertos em filme são 
mostrados no video.

8 Pero Vaz de 
Caminha Fidalgo e escrivão português.

9 Sérgio Buarque de 
Holanda

Historiador, crítico literário e 
jornalista brasileiro.

Tabela elaborada pelos autores.

Reconhecemos a pertinência das fontes e a competência de autores 
e autoras mencionados e/ou atuantes no e-book 1. No entanto, o con-
teúdo textual e dos videos sugere a predominância do masculino na 
compreensão histórica da humanidade, ou seja, corrobora uma visão de 



2124

mundo e de sociedade constituídos sob a ótica masculina, excluindo a 
percepção da mulher sobre os fatos históricos. Outro aspecto relevante 
é que, mesmo quando os referenciais utilizados não reforçam a visão 
eurocêntrica, o androcentrismo é reproduzido, tal qual ocorre no tópico 
sobre arte afro-brasileira (Cebulski, 2015, p. 15). 

Como alternativa para equilibrar essa mediação histórica, sugerimos 
uma caixa de texto com o questionamento colocado por Michele Perrot, 
assim como a sua inclusão nas referências bibliográficas:

Por que as mulheres não pertenceriam à história? Tudo depende do 
sentido que se dê à palavra “história”. A história é o que acontece, 
a sequência dos fatos, das mudanças, das revoluções que tecem o 
devir das sociedades. Mas é também o relato que se faz de tudo isso. 
[...] As mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, como se, 
destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem 
fora do tempo, ou pelo menos, fora do acontecimento. Confinadas 
no silêncio de um mar abissal. Nesse silêncio profundo, é claro que 
as mulheres não estão sozinhas. Ele envolve o continente perdido 
das vidas submersas no esquecimento no qual se anula a massa da 
humanidade. Mas é sobre elas que o silêncio pesa mais. E isso por 
várias razões. (Perrot, 2017, p. 16)

Para complementar os estudos do e-book I (Cebulski, 2017) no que 
tange à temática da representação mitológica da mulher na antiguidade, 
abrangendo musas e deusas, cujo teor simbólico tem sido objeto de 
estudos acadêmicos (Gusmão, 2016), propõem-se o aprofundamento 
através do recurso audiovisual denominado “As musas inspiradoras”15, 
do canal ‘Foca na História’. No recurso, é explicitada a importância das 
figuras mitológicas femininas para a história da Grécia.

15. “As Musas Inspiradoras” um dos verbetes virtuais do Dicionário Mitológico 
(Foca na História, 2018)
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Através da palestra “Deusas Gregas: os arquétipos femininos”16, do 
canal ‘Nova Acrópole: Escola Internacional de Filosofia”, ministrada pela 
professora Renata Peluso, são detalhados temas da mitologia e simbolo-
gia presentes na cultura Grega, com enfoque não somente no arquétipo 
masculino, mas sim na essência dos seres, sejam homens ou mulheres. 
O recurso auxilia na compreensão da suposta natureza feminina na An-
tiguidade Clássica, por meio da representação mitológica das Deusas.

No web site “Mitografias” (s.d.), pode-se desenvolver os estudos 
acerca das nove musas gregas que, segundo a mitologia, eram entidades 
capazes de inspirar os seres humanos na criação científica e/ou artís-
tica, sendo tal inspiração discutida através do livro As musas: poesia 
e divindade na Grécia arcaica? de Luis S. Krausz (2007). Na obra, o 
autor discute a passagem do mundo oral para o escrito, na frequente 
busca dos poetas gregos em alcançar o dom e a inspiração das musas 
gregas em seus processos de criação.

Giuliana Ragusa, no artigo “Entre imagens de prazer e de amizade: 
Afrodite na elegia grega arcaica” (2008), analisa a representação de 
Afrodite, pontuando as múltiplas facetas da deusa presentes na poesia 
grega arcaica. Na mesma vertente, Maria Goretti Ribeiro, na pesquisa 
intitulada “As Faces e o significado arquetípico da deusa na vida e na 
arte” (2008), discorre sobre a relação íntima entre padrões sentimentais 
e instintivos femininos com os mitos e representações arquetípicas 
que se originam nas figuras mitológicas gregas arcaicas, tal qual fadas 
e bruxas. O artigo de Ribeiro (2008) poderia ser trabalhado antes da 

16. Palestra “Deusas Gregas: os arquétipos femininos” (Nova Acrópole - Escola 
Internacional de Filosofia, 2016)
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apreciação de representações visuais dessas figuras, ou da leitura de 
peças do teatro grego, facilitando a assimilação do seu teor arquetípico. 

A maior exploração do livro História mundial do teatro, de Margot 
Berthold (2008), já citada no e-book I, também seria útil na compreensão dos 
aspectos mitológicos no contexto das civilizações orientais, pois a história do 
teatro desses povos apresenta uma estreita relação com ritos, mitos e magia.

3.2 O e-book de História das Artes II17

O e-book da disciplina de História das Artes II foi intitulado Breve 
História dos Materiais Musicais (Machado, 2018) e oferece links in-
terativos nas 33 páginas que o compõe. Divide-se em Apresentação e 
3 capítulos (C):  C1 – Som, música, apreciação e escuta analítica; C2 
– Música ocidental; C3 – Cultura de massa: música industrial e Consi-
derações finais. Como se percebe pelo título, o e-book tem enfoque na 
música e nas artes sonoras, que são descritas na apresentação e integram 
um eixo histórico-apreciativo, no qual o autor pretende abordar 

[...] sucintamente os grandes períodos da história da música ocidental 
desde a antiguidade até as práticas da música de consumo do século XX 
e XXI. Aqui se pretende produzir no entendimento do estudante um 
mapa/linha das expressões sonoras espalhadas tanto geograficamente 
como teleologicamente ao longo da história. (Machado, 2018, p. 4)

Apesar de abordar a história da música ocidental sob a ótica da 
história ocidental, Machado faz conexões entre as expressões sonoras 
“espalhadas geograficamente” (Machado, 2018, p. 4). 

17. Uma versão preliminar e simplificada deste tópico foi apresentada num artigo 
para a conclusão da disciplina Comunicação, Educação e Tecnologia do Mestrado 
em Educação da UNICENTRO.
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O C1 é um glossário introdutório que apresenta conceitos a respeito 
de som, música, apreciação e escuta analítica. A sintaxe se constrói 
com predomínio de pronomes masculinos e no gênero masculino: 
“[...] se um compositor, grupo de rock ou DJ faz uso desse som[...]” 
(Machado, 2018, p. 5-6). Perrot (2017) constata que o predomínio do 
gênero gramatical masculino é estilístico e recorrente: “[...] usa-se o 
masculino plural: eles dissimula elas” (Perrot, 2017, p. 21), reforçando 
um comportamento social androcêntrico.

No C2 o autor versa sobre a Música Ocidental e faz uma justificativa 
quanto ao recorte argumentando que “Teremos como ponto de partida 
a música tradicional ocidental – não por essa ser superior ou de melhor 
qualidade que as demais, mas por ser o bojo cultural sobre o qual nossa 
escuta se alicerça” (Machado, 2018, p. 9). Esse enfoque resulta em baixa 
diversidade cultural, além de reproduzir a valorização da hegemonia 
ocidental masculina, também discutida por Perrot (2017):

Para escrever a história, são necessárias fontes, documentos, vestígios. 
E isso é uma dificuldade quando se trata da história das mulheres. 
Sua presença é frequentemente apagada, seus vestígios, desfeitos, 
seus arquivos, destruídos. Há um déficit, uma falta de vestígios. 
(Perrot, 2017, p. 21)

Na análise quantitativa dos compositores musicais mencionados no 
e-book II, todos os 47 compositores identificados no repertório desde a 
antiguidade até a música do século XXI são do gênero masculino.  Não 
há vestígios de mulheres compositoras, vício típico do campo da Arte: 

Atualmente, as dificuldades persistem no domínio musical. Há cada 
vez mais mulheres que são brilhantes intérpretes, não somente como 
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pianistas[...], mas como violinistas[...]. Mas as compositoras e mesmo 
as maestrinas são raras; dir-se-ia que as orquestras não gostam de 
ser dirigidas por uma mulher. (Perrot, 2017, p. 105)

A Tabela 5 contém os compositores citados pelo autor do e-book 
Breve História dos Materiais musicais da música ocidental, classificados 
por ele em períodos históricos: da Antiguidade até a Música Medieval 
e o Período da Prática comum (1450 a 1890). Propomos sugestão de 
compositoras do gênero feminino que poderiam complementar o mesmo 
período histórico/gênero musical citados por Machado (2018).

Tabela 5.
E-book Breve História dos Materiais musicais com sugestão de compositoras para 
ampliação da diversidade de gênero: da antiguidade aos artistas nascidos no século XIX

História da Música Ocidental
Período 

Histórico
Compositor citado no 

e-book Sugestão de Compositoras

Medieval
800-1450

Etienne de Liege 
(850-920) Hildegard von Bingen 

(1098-1179)

Renascimento
1450-1600

Guillaume de Machaut 
(1300-1377)
Josquin des Prez 
(1440-1521)
Dom Carlo Gesualdo 
(1566-1613)

Francesca Caccini 
(1587–c.1637)

Barroco
1600-1750

Claudio Monteverdi 
(1567-1643)
Antonio Vivaldi
 (1678-1741)
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)
George Friedrich Händel 
(1685-1759)

Barbara Strozzi 
(1619-1677)



2129

Classicismo
1750-1825

Joseph Haydn 
(1732-1809)

Wolfgang Amadeus 
Mozart 

(1756-1791)
Ludwig van Beethoven 

(1770-1827)

Isabella Colbran 
(1785-1845)

Clara Wieck Schumann
 (1819-1896)

Lili Boulanger
 (1893-1918)

Pauline Viardot
 (1821-1910)

Romantismo
1825-1890

Frédéric Chopin 
(1810-1849)

Giuseppe Verdi 
(1813-1901)

Richard Wagner
 (1813-1883)

Johannes Brahms 
(1833-1897)

Piotr Ilitch Tchaikovsky 
(1840-1893)

Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-1847)

Augusta Holmès 
(1847-1903)

Liza Lehmann 
(1862-1918)

Alma Schindler Mahler
 (1879-1964)

Tabela elaborada pelos autores.

Com o intuito de ampliar a diversidade de gênero entre artistas e 
temáticas abordadas no e-book de História das Artes II, as tabelas 6 e 7 
oferecem sugestões pertinentes à história da música, levando em conta 
uma variedade étnica de compositoras que foram contemporâneas dos 
musicistas homens mencionados. A Tabela 6 apresenta artistas men-
cionados por Machado (2018) pertencentes ao Modernismo, a partir 
da metade do século XX e correntes contemporâneas, complementada 
pela sugestão de compositoras que pertenceram ao estilo composicional 
similar.
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Tabela 6.
E-book Breve História dos Materiais musicais com sugestão de compositoras para 
ampliação da diversidade de gênero: Modernismo e correntes contemporâneas

História da Música Ocidental
Período 

Histórico
Compositor citado no 

e-book Sugestão de Compositoras

Modernismo 
francês

1890-1930

Claude Debussy 
(1862-1918)
Maurice Ravel 
(1875-1937)

Germaine Tailleferre (1892-
1983)

Cubismo 
analítico/
sintético

1910-1940

Charles Ives 
(1874-1954)
Igor Stravinsky 
(1882-1971)

Eunice Katunda (1915-1990)
Tania León (1943_)

Dodecafônica
1925-1950

Arnold Schoenberg 
(1874-1951)
Anton von Webern 
(1883-1945)
Alban Berg 
(1885-1935)

Betsy Jolas (1926_)

Serialismo
1940-1980

Luigi Dallapicola 
(1904-1975)
Olivier Messian 
(1908-1992)
Luigi Nono
 (1924-1990)
Pierre Boulez 
(1925-2016)
Karlheinz Stockhausen
 (1928-2007)

Gisela Hernandez
 (1912-1971)
Ida Vivado Orsini 
(1913-1989)
Maria Tereza Gutiérrez 
(1954_)

Jacqueline Nova 
(1935-1975)
Jocy de Oliveira 
(1936_)

Eletroacústica
1950-atual

György Ligeti 
(1923-2006)
Toru Takemitsu
 (1930-1996)
Mauricio Kagel
 (1931-2008)

Renée Pietrafiesa Bonnet 
(1938_)
Graciela Paraskevaídis 
(1940-2017)
Vânia Dantas Leite 
(1945_)
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Espectral
1970-atual

Giacinto Scelsi 
(1905-1988)

Gérard Grisey 
(1946-1998)

Tristan Murail 
(1947_)

Magnus Lindberg
 (1958_)

Tabela elaborada pelos autores.

Tabela 7.
E-book Breve História dos Materiais musicais com sugestão de compositoras para 
ampliação da diversidade de gênero: da antiguidade aos artistas nascidos no século XIX

História da Música Ocidental
Período 

Histórico
Compositor citado 

no e-book Sugestão de Compositoras

Gêneros 
diversos
Séc. XX - 

XXI 

Alexander Scriabin 
(1871-1915)
Béla Bartók 
(1881-1945)
Edgard Varése
 (1883-1965)
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959)
John Cage 
(1912-1992)
Conlon Nancarrow 
(1912-1997)
Bruno Maderna
 (1920-1973)
Luciano Berio
 (1925-2003)
George Crumb
 (1929_)
La Monte Young 
(1935_)
Steve Reich 
(1936_)
Leo Brouwer 
(1939_)

Chiquinha Gonzaga (1847-1935)
Teresa Carreño (1853-1917)
Ethel Smith (1858-1944)
Nadia Boulanger (1887-1979)
Amy Cheney Beach (1867-1944)
Margaret Ruthven Lang (1867-1971)
Idabelle Firestone (1874-1954)
Maria Galli (1872-1960)
Isabel Aretz (1913-2005)
Cacilda Borges Barbosa (1914-2010)
Esther Scliar (1926-1978)
Elza Soares (1930_)
Maria Helena Rosa Fernandes (1933_)
Mariza Rezende (1944_)
Nilceia Baroncelli (1945_)
Denise Garcia (1955_)
Silvia Berg (1958_)
Silvia de Lucca (1960_)
Unsuk Chin (1961_)
Rosephanye Powell (1962_)
Maria Cecilia Villanueva (1964_)
Gabriela Ortiz (1964_)
Jiesun Lim (1973_)
Valéria Bonafé (1984_)

Tabela elaborada pelos autores.
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Na p. 27 Machado (2018) elencou compositores do século XX e 
XXI que segundo ele não se enquadraram em um determinado estilo 
ou escola, os quais constam na Tabela 7 complementados por mulheres 
que fizeram composições de diversos gêneros. As compositoras foram 
identificadas em diversas fontes brasileiras e estrangeiras18, mas o 
documentário “Mulheres Compositoras - Canal Musicando” (Escola 
de Comunicação e Artes PUCPR. (2018) é recomendável por abordar 
diversas artistas relevantes na complementação da história da música.

Além das compositoras sugeridas, que poderiam complementar 
o e-book de História das Artes II da UNICENTRO, como também 
outros materiais de EAD em Artes, recomendamos a leitura do artigo 
“Compositoras latino-americanas: vida, obra, análise de peças de pia-
no” (Monteiro da Silva, 2018) e de “Cinco Mulheres Compositoras na 
Música Erudita Brasileira Contemporânea” (Neiva, 2006).

Selecionamos, como recurso áudio-visual adicional para apreciação, 
algumas compositoras mencionadas nas Tabelas 5, 6 e 7. Machado 
(2018) explica a definição de apreciação no e-book 2 como “[...] ato 
deliberado de aplicação da atenção a um objeto artístico” (p. 7) e dis-
ponibilizou vários links do youtube de peças dos compositores citados 
por ele. Nossas referências (item 5.2) contém seleção de links similares 
abrangendo mulheres compositoras.

18. Hawk, 2018; Monteiro da Silva, 2018; Neiva, 2011; Perrot, 2007; Yoo, 2005 e nos 
sites https://www.sabra.org.br/site/conheca-6-grandes-mulheres-compositoras-
da-musica-erudita/ e https://jc.ne10.uol.com.br/blogs/terceiroato/2019/01/18/
musical-sobre-elza-soares-celebra-forca-da-mulher-negra-no-teatro-guararapes/
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4 Considerações Finais

O androcentrismo, que Bourdieu discute na categoria sociológica 
de dominação masculina sugere ser “[...] preciso realmente pergun-
tar-se quais são os mecanismos históricos que são responsáveis pela 
des-historicização e pela eternização das estruturas da divisão sexual 
e dos princípios de divisão correspondentes” (Bourdieu, 2012, p. 5), 
para que esse habitus seja desnaturalizado. 

O habitus androcêntrico existente nos e-books de História da Arte I 
e II da Licenciatura em Arte EAD da UNICENTRO reflete uma tendên-
cia observada por outros autores em materiais históricos e didáticos de 
Arte no Brasil e no mundo. Analisar os materiais didáticos nos permitiu 
verificar estereótipos, preconceitos, diferenciação e desigualdade entre 
gêneros, demonstrando a aplicabilidade dos princípios da dominação 
masculina e habitus (Bourdieu, 2012), assim como da historiografia 
feminista (Perrot, 2017). Com o aporte de Vaz, (2009), Batista e Rauen 
(2017) e Domingos e Rauen (2018), salientamos a necessidade de se 
evitar a predominância do androcentrismo e, consequentemente, mi-
nimizar a invisibilidade de autoras mulheres em materiais e recursos 
didáticos. Embora o nosso trabalho tenha se dedicado à área de Artes, 
as reflexões aqui propostas permitem estender a compreensão da vio-
lência simbólica exercida sobre a figura feminina para outras áreas, 
disciplinas e currículos.

Entendidos como recursos, os e-books instrumentalizam a prática 
de professores e auxiliam na aprendizagem de quem encontra, neles, os 
referenciais necessários para o aprofundamento dos estudos. Contudo, 
a lógica de dominação masculina, o caráter androcêntrico de materiais 
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didáticos e a supremacia da visão eurocêntrica acarretam a reprodução 
e a manutenção da falta de equidade.

Ao propormos referências que aumentem a representatividade das 
mulheres nos contextos históricos da Arte, argumentamos a favor da 
igualdade entre gêneros. Nosso trabalho não busca desqualificar os 
e-books, cujo conteúdo, necessariamente, resume retrospectivas his-
tóricas. 

Ao contemplar as demandas da BNCC e suas consequências no pro-
cesso de formação de professores, a seleção de conteúdos para e-books 
exigirá ainda maior eficiência, pressupondo que a carga horária dos 
cursos não seria alterada. Sendo assim, além de viabilizar a utilização 
de referenciais que tratem de forma justa as produções de homens e 
mulheres, sem distinção de cor, raça ou etnia no currículo, a produção 
de livros didáticos está relacionada ao tempo destinado aos cursos de 
licenciatura na modalidade EAD.  Ou seja, equiparar as produções de 
homens e mulheres numa perspectiva de equidade histórica requer reduzir 
a quantidade de referências masculinas. Isto não significa menosprezar 
a produção de homens artistas, mas repensar a lógica androcêntrica 
imposta e vigente, evitando prejudicar o cumprimento de diretrizes e 
marcos legais de valorização da diversidade cultural.
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Idosos e os Diferentes Meios Midiáticos, as 
Interferências na Saúde desta População.

Gabriela Rita de Barros1

Evani Marques Pereira2

Com as transições demográficas referentes ao aumento da população 
idosa, surgem conceitos sobre o processo de envelhecimento e a qua-
lidade de vida da terceira idade. Mesmo com a compreensão moderna 
e positiva desta fase, tem-se o olhar para o envelhecimento como uma 
decadência física e um processo doentio, marcados pela falta de pre-
venção de doenças e agravos a saúde, mostrando ainda uma sociedade 
despreparada para o auxílio a estes indivíduos (Miranda, Mendes & 
Silva, 2016).

O processo de envelhecer é compreendido como a perda da fun-
cionalidade intelectual e física, de um corpo que padece, perdendo a 
força, coordenação, domínios, função cognitiva e as funções sociais, 
sendo assim, denota uma perspectiva negativa. Tem-se esse olhar de-
vido aos padrões de corpo perfeito, funcional e saudável impostos 
por uma sociedade que promove de certa forma, a exclusão dos que 
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não se encaixam nesses padrões, os quais são divulgados fortemente 
nas mídias e acessados por milhares de pessoas. Além disso, há uma 
competitividade por parte dos idosos em provar estar dentro desses 
padrões, a sua capacidade, independência e autonomia (Monteleone, 
Witter & Gama, 2015).

As mídias e os meios de comunicação são acessados por uma gama 
infra de indivíduos, desde bebês com acesso a vídeos animados, dese-
nhos, músicas e outros, até a fase da maior idade com acesso a jornal, 
programas culinários, novelas e propagandas comercias.... Os meios 
midiáticos disseminam as informações através de veículos específi-
cos para um público alvo, dando acesso a informações e publicidades 
direcionadas a estes, afim de instigar a compra de produtos e formar 
opiniões (Alcântara & Guedes, 2017).

A mídia faz presença muito significativa em nossas vidas e ficar sem 
acesso a ela, seja por redes sociais ou internet, vem se tornando algo 
que nos deixa extremamente ansiosos. Os sistemas de comunicação 
midiáticos influenciam na formação de opiniões e modificam as relações 
sociais ao disseminar informações, pois estas podem ser compreendidas 
de diversas formas, sendo assim, transformam opiniões, mesmo aquelas 
mais conservadoras (Olicshevis, 2006).

Por ser uma grande influenciadora, a mídia modifica desde hábitos 
de vida a conceitos éticos da população, trazendo-lhes diversos benefí-
cios pela sua utilização facilitando a comunicação entre as pessoas que 
estão distantes e proporcionando amplo acesso a informações, os quais 
antes ocorria com dificuldade, alcançando assim diversos indivíduos 
de costumes diferentes com um único veículo, as redes sociais, a TV e 
o rádio por exemplo. As diferentes mídias trazem a população valiosas 
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informações, como o conhecimento para que as pessoas adentrem a 
velhice de forma senescente, mantendo a longevidade dos mesmos, 
além de apresentar notícias sobre direitos e deveres da pessoa idosa 
(Mousse, Vargas, Nicolau & Ferraz, 2017).

Apesar das diversas e notórias influências positivas, sabemos que a 
mídia também proporciona a população alguns fatores negativos, pois, 
nem sempre as informações divulgadas são verdadeiras e ao serem 
recebidas pela população podem influenciar em decisões importantes 
(Moraes, Carneiro, Cruz, Costa, & Almeida, 2017).

No âmbito dos idosos, o mais perceptível é a influência da mídia 
em produtos rejuvenescedores que prometem ações milagrosas, peles 
menos flácidas, sem rugas, vida mais ativa tanto funcionalmente como 
sexualmente, que por fim mostram-se inviáveis e fazem com que a 
insatisfação com o mesmo produza na população uma frustração e 
infelicidade com o seu próprio estado (Machado, Bianchi, Menegócio 
& Zago, 2014).

Com intenção de uma reflexão acerca das influências do ecossistema 
midiático na saúde dos idosos, analisamos nos artigos publicados: o título, 
os resumos, objetivos, os temas e o ano de publicação, identificando os 
fatores positivos e negativos dos mesmos em relação a esta população. 
Para tanto, foi realizado um estudo de revisão integrativa na Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), utilizando na pesquisa os descritores “mídia” 
and “idosos”. Foram encontrados 2824 trabalhos, os quais sofreram um 
processo de refinamento, incluindo apenas artigos, disponíveis na ínte-
gra, com bases de dados nacionais, ou seja, brasileiros de todos os anos 
disponíveis, obteve-se um total de 19 artigos, dos quais foram lidos na 
íntegra e devido à inapropriação teórica por não informarem/utilizarem 
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o assunto “A imagem do idoso na mídia”, 7 trabalhos foram excluídos, 
totalizando 12 artigos, os quais foram utilizados neste trabalho.

Abaixo consta em tabela o título dos artigos, os nomes dos autores 
e ano de publicação dos mesmos, selecionados conforme os critérios 
de inclusão já citados anteriormente:

Tabela 1.
Artigos analisados para o presente estudo:

Título Autores Ano
1. Representação social de 
idosos: análise das imagens 
publicadas no discurso 
midiático.

· Thiago Vinicius Monteleone
· Carla Witter
· Eliane Florencio Gama

2015

2. XX Campeonato Mundial 
de Atletismo Máster: 
representações sobre o atleta 
idoso na mídia.

· Josiana Ayala Ledur Janice 
Zarpellon Mazo

· Andrea Kruger Gonçalves
2015

3. A produção do sujeito-velho 
como empresário de si: cadernos 
de saúde fabricando modos de 
vida.

· Patricia Haertel Giusti
· Paula Corrêa Henning 2015

4. Suicídio de idosos e mídia: o 
que dizem as notícias?

• Beltrina Côrtea
• Hilma Tereza Tôrres Khoury
• Luciana Helena Mussi

2014

5. Desconstruindo a imagem do 
idoso nos meios midiáticos.

• Magda G. Ferreira Machado 
• Mariana Bianchi
• Alexandro M. Menegócio 
Gabriela Mariotoni Zago

2014

6.Representações sociais 
de velhice e suas relações 
com declínio e finitude 
em comentários e críticas 
publicados na mídia.

• Maria Angélica Ferreira 
Dias

• Constança Paúl
• Helena Akemi Wada Wata-
nabe

2014
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7. Representação da morte: 
concepções a partir de 
experiências de vida de idosas 
usuárias do PSF.

• Márcia Andrea Rodrigues 
Andrade 2012

8. Meios de 
comunicação impressos, 
representações sociais e 
violência contra idosos.

• Evelyn Rúbia de Albuquer-
que Saraiva

• Maria da Penha de Lima 
Coutinho

2012

9. A terceira idade como foco 
das propagandas midiáticas de 
consumo.

• Nayara Nardine Lindoso da 
Silva

• Monalisa Pontes Xavier
2012

10. Significados da violência 
na velhice: narrativas e a 
autopercepção de idosos 
participantes em um centro de 
convivência no município de São 
Paulo
(SP).

• Ludgleydson F. Araújo 
• Henrique Salmazo da Silva 2011

11. Jornalismo e Sociedade: 
Cobertura sobre Terceira Idade 
na imprensa brasileira.

• Pedro Celso Campos
• Camila Sayuri Kurashima 
Fontes 

• Carla Grandelli Meassi
• Daniela Penha Monteiro 
• Camila Franco Morais 
• Gabriela Fernanda Nasci-
mento

• Bruno César Tozatti Piola
• Marisa Naomi Sei

2010

12. Solidão, Amor e Sexo na 
Mulher de mais de sessenta 
anos.

• Teresinha Mello da Silveira 2008

Neste trabalho optou-se em analisar a influência da mídia na ima-
gem dos idosos, os artigos utilizados foram agrupados de acordo com 
os temas encontrados, segundo a semelhança de cada qual realizou-se 
a síntese dos tópicos da influência da mídia na imagem dos idosos. 
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Sendo assim apresentaremos os temas sendo eles: Idoso e seu retrato 
na mídia; A idealização dos padrões de beleza; O idoso no contexto 
social; Mercado de Trabalho; Idosos, indivíduos doentes da sociedade; 
Sexualidade na terceira idade; Suicídio e a violência.

A tabela a seguir demostra a síntese dos temas incluindo os artigos 
que os abrangem: 



Tabela 2.
Síntese dos temas e artigos que se referem a estes.

Temas Artigos Síntese dos tópicos

Idoso e seu retrato 
na mídia;

1. Representação social de idosos: análise das 
imagens publicadas no discurso midiático.
2. XX Campeonato Mundial de Atletismo 
Máster: representações sobre o atleta idoso na 
mídia.
3. A produção do sujeito-velho como 
empresário de si: cadernos de saúde 
fabricando modos de vida.
5. Desconstruindo a imagem do idoso nos 
meios midiáticos.
6. Representações sociais de velhice e 
suas relações com declínio e finitude em 
comentários e críticas publicados na mídia.
11. Jornalismo e Sociedade: Cobertura sobre
Terceira Idade na imprensa brasileira.

Os meios midiáticos expõem de formas 
diferenciadas as suas percepções sobre 
o idoso, estas se dão negativamente ou 
positivamente.

A idealização dos 
padrões de beleza;

1. Representação social de idosos: análise das 
imagens publicadas no discurso midiático.
2. XX Campeonato Mundial de Atletismo 
Máster: representações sobre o atleta idoso na 
mídia.
3. A produção do sujeito-velho como 
empresário de si: cadernos de saúde 
fabricando modos de vida.
5. Desconstruindo a imagem do idoso nos 
meios midiáticos.
9. A terceira idade como foco das propagandas 
midiáticas de consumo.

Nesta etapa da vida, o ideal de beleza 
é exposto pela mídia e comprado por 
esta faixa etária, porém se a busca por 
esse envelhecimento saudável traga 
benefícios a saúde ela é vista de forma 
positiva, quando o contrário ocorre traz um 
olhar negativo. Estimulando o consumo 
de produtos de beleza, manutenção da 
funcionalidade e jovialidade.



O idoso no contexto 
social;

1. Representação social de idosos: análise das 
imagens publicadas no discurso midiático.
2. XX Campeonato Mundial de Atletismo 
Máster: representações sobre o atleta idoso na 
mídia.
12. Solidão, Amor e Sexo na Mulher de mais 
de sessenta anos.

A importância e a prevalência dos idoso 
diante da sociedade, trazendo-os como 
a população que não é vista e nem 
respeitada.

Mercado de 
Trabalho;

1.Representação social de idosos: análise das 
imagens publicadas no discurso midiático.
5. Desconstruindo a imagem do idoso nos 
meios midiáticos.
6. Representações sociais de velhice e 
suas relações com declínio e finitude em 
comentários e críticas publicados na mídia.
9. A terceira idade como foco das propagandas 
midiáticas de consumo.

A inserção do idoso neste
meio. Suas dificuldades e autonomia.

Idosos, indivíduos 
doentes da 
sociedade;

1.Representação social de idosos: análise das 
imagens publicadas no discurso midiático.
3. A produção do sujeito-velho como 
empresário de si: cadernos de saúde 
fabricando modos de vida.
9. A terceira idade como foco das propagandas 
midiáticas de consumo.
11. Jornalismo e Sociedade: Cobertura sobre 
Terceira Idade na imprensa brasileira.

Retratados como os inúteis e doentes da 
sociedade, o envelhecimento é visto como 
a fase doentia.



Sexualidade na 
terceira idade;

12. Solidão, Amor e Sexo na Mulher de mais 
de sessenta anos.

Privados por vezes de viver sua 
sexualidade por preconceito da sociedade e 
até mesmo de seus
familiares.

Suicídio e a 
violência.

4. Suicídio de idosos e mídia: o que dizem
as notícias?
6. Representações sociais de velhice e 
suas relações com declínio e finitude em 
comentários e críticas publicados na mídia.
7. Representação da morte: concepções 
a partir de experiências de vida de idosas 
usuárias do PSF.
8. Meios de comunicação impressos, 
representações sociais e violência contra 
idosos.
9. A terceira idade como foco das propagandas 
midiáticas de consumo.
10. Significados da violência na velhice: 
narrativas e a autopercepção de idosos 
participantes em um centro de convivência no 
município de São Paulo (SP).

Vistos como doentes e empecilhos na vida 
de seus familiares, os idosos acabam sendo 
vítimas de violência e buscam por vezes 
o suicídio como forma de solucionar o 
problema que julgam ser eles mesmos.
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Há vários retratos do idoso na mídia, por vezes positivos e outros 
negativos. Considerados consumistas como o resto da população, po-
rém, de forma negativa quando relacionado ao mercado de beleza que 
estima por um envelhecimento fora do comum, ou seja, um envelheci-
mento dentro de estéticas improváveis de se adquirir sem o consumo 
de substâncias que retardem esse processo, os idosos são corrompidos 
pelas mídias que, trabalham como uma formadora de opiniões, onde 
intensificam a vontade de consumo, seja por imagem ou objetos úteis, 
fazendo-se então necessária para a divulgação dos mesmos (Monteleone 
et al, 2015) (Dias, Paúl & Watanabe, 2014).

De forma positiva, são identificados como indivíduos que possui 
um modo de vida saudável, em busca por sua autonomia, seu bem-es-
tar físico e mental, na prática de atividades físicas, as quais, também 
produzem momentos de socialização dos indivíduos sendo importante 
nesta fase. Um envelhecimento ativo, com busca de melhores condi-
ções de vida é com certeza o modo de adquirir a longevidade de forma 
saudável. Sendo assim a mídia vem destacando a prática de exercícios 
físicos aos idosos como produção de qualidade de vida, simbolizando 
algo saudável a ser buscado (Ledur, Mazo & Gonçalves, 2015).

Ainda segundo Ledur, Mazo e Gonçalves (2015), a mídia retrata o 
idoso de forma satisfatória aos seus interesses, estando estes diretamente 
influenciados pela necessidade de divulgação momentânea, ou seja, se 
divulgar um produto para melhorar as condições de vida do idoso, este 
será retratado como qual depende destas melhorias, sendo assim, in-
fluencia o mesmo a adquirir o produto por idealizar que lhe é necessário.

A mídia ainda propõe não só aos idosos, mas a toda a sociedade, 
padrões de indivíduos bem- sucedidos, modelos a serem seguidos, com 
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poder econômico, social, visual ou até com boas relações familiares, 
impondo assim como cada pessoa deve conduzir suas escolhas e ati-
tudes. Desta forma, nos induz a espelharmos nesses estereótipos para 
conduzirmos a nossa vida (Giusti & Henning, 2015).

Mesmo sofrendo tantas influências, os idosos ainda não possuem 
de fato, um espaço tão significativo nas mídias sociais aonde possa di-
vulgar suas ideias e vivências, sendo exótico vermos textos publicados 
por indivíduos nesta faixa etária. Além da falta de espaço nas mídias, o 
idoso por muitas vezes não consegue se expressar nem mesmo no seu 
ambiente familiar, pois suas experiências são consideradas ultrapassa-
das, irrelevantes e desnecessárias aos mais jovens. O idoso precisa ser 
mais empoderado e se o propósito é que as mídias os divulguem desta 
forma, nós precisamos modificar primeiramente o nosso modo de se 
portar diante dessa população (Campos, Kurashima, Meassi, Monteiro, 
Morais, Nascimento, Piola, & Sei, 2010).

Provocando uma cultura corporal baseada em consumo, a mídia 
influência toda a população com ênfase na idosa, a mudar seu modo de 
viver, estimulando a criação de novos meios de busca pela perfeição cor-
pórea, com indústrias de cosméticos e fármacos, e mudanças de hábitos 
com atividades físicas, alimentação e centros de estética, fazendo-os 
investirem então na correção de suas imperfeições ou na tentativa de 
retardar o seu envelhecimento (Machado et al., 2014).

Em um contexto social, os idosos são em boa parte retratados apenas 
como a classe que por sua condição, fica retraído em sua residência, 
sem um suporte social de entretenimento e lazer com que os mesmos 
consigam ocupar seus dias, sendo esta prática um fator importante para 
boas práticas de hábitos saudáveis, uma vez que, a busca por lazer se 
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faz importante para que o idoso mantenha suas relações sociais e se 
adapte as suas transformações naturais, mantendo sua atividade social, 
autonomia e prevenindo assim doenças, uma vez que os mesmos pro-
duzem bem estar físico e psicológico (Monteleone et al, 2015).

Com a modernidade, a ideia de um idoso em repouso, tranquilo 
e inativo vem se desmistificando e dando espaço ao idoso ativo, que 
busca por práticas sociais em seu cotidiano, inserindo-se cada vez mais 
neste meio, criando vínculos e buscando uma nova identidade para o 
envelhecimento, participando ativamente de atividades como em clubes 
de encontro de danças, jogos e lazer (Ledur et al., 2015).

Uma ideia inovadora, contudo, ainda pouco divulgada pelas mídias 
e veículos de comunicação, são as UNATI´s, Universidade aberta à 
terceira idade, fazem parte de uma ótima oportunidade de inclusão, pro-
movendo a inserção social e a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
desta faixa etária, com a motivação em envelhecer com um propósito 
novo para as suas vidas, enfatizando que envelhecer é uma etapa da 
vida como outra qualquer e assim como outras deve ser valorizada e 
é melhor aproveitada com novas metas e propósitos (Silveira, 2008).

A desconstrução de uma imagem envelhecida é intensamente bus-
cada pelos idosos, e a mídia impulsiona e incentiva essa população na 
procura por um estilo de vida que retarde esse processo. Importante se 
faz a observação desta realidade pois esses indivíduos podem se sentir 
pressionados a se encaixarem e compartilharem esses comportamentos 
(Ledur et al., 2015).

Idealizar a beleza é algo que com o passar do tempo passou a ser 
cultural, e a população idosa esta inclusa nesta cultura. Nos últimos 
anos é crescente e insistente a padronização de estereótipos corporais e 
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comportamentais perfeitos, os quais são ditados por uma indústria com 
interesses financeiros e despreocupados com a saúde. A exposição dos 
corpos perfeitos como produto de grande consumo, amplamente divul-
gados pelos veículos de comunicação uma ideia que não condiz com 
a realidade. A humanidade também está na busca da eterna juventude 
ou no retardamento da velhice, pois envelhecer é sofrer modificações 
físicas e funcionais. Essas idealizações os atinge de forma destrutiva 
a sua condição física nessa fase da vida (Giusti & Henning, 2015) 
(Monteleone et al, 2015).

O que a mídia apresenta segundo Machado, Bianchi, Menegócio & 
Zago (2014), são personagens os quais são idosos que se assemelham 
ao público que o vê. Esses idosos diferente de antigamente, hoje são 
mostrados bem vitalizados, em busca de boa qualidade de vida, incenti-
vando os indivíduos a buscar por estes ideais. Ainda segundo os autores, 
ao negar sua idade, o indivíduo também rejeita toda sua bagagem de 
experiências, e que as mudanças sociais e comportamentais da idade 
moderna, modificaram também as opiniões dos idosos. Sendo assim, o 
idoso ultrapassa as barreiras do preconceito e se destaca na sociedade.

A mídia se torna um ponto de referência para a idealização da ima-
gem do idoso, por isso age como fonte formadora de opinião. Entender 
como se dá o processo de envelhecimento diminui a ocorrência de 
preconceitos e pré-julgamentos destes indivíduos. A mídia divulgando 
ideais do contexto atual para enfocar a capacidade desta população e 
eliminando os estereótipos impostos entre as gerações, contribui para a 
diminuição dos obstáculos sociais que a população idosa sofre, mostrando 
assim que o envelhecimento é uma etapa da vida que merece respeito, 
destacando-se na sociedade, fazendo com que a população idosa passe 
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a ser divulgada nos meios de comunicação com a perspectiva menos 
estereotipada (Silva & Xavier, 2012).

Excluídos do mercado de trabalho e da população economicamente 
ativa, os idosos em sua grande maioria, são considerados membros de 
uma faixa etária que apresenta condições deficitárias de saúde comparado 
a população em geral para exercer as práticas de trabalho, relacionan-
do-os á isto diversas doenças, hábitos deletérios a saúde como taba-
gismo e etilismo, incapacidade de reproduzirem atividades específicas 
e limitações físicas. Contudo, observa-se que atualmente ocorreram 
mudanças neste quadro, essa população começou a ocupar um espaço 
significativo no mercado de trabalho, participando cada vez mais e por 
mais tempo desta classe trabalhadora. Esta mudança se dá através das 
modificações sociais, pois a continua produtividade do idoso lhe garantiu 
a reinserção no mercado de trabalho e a aposentadoria passou a ser algo 
mais dificultoso de se alcançar (Monteleone et al, 2015).

Na questão econômica, são considerados improdutivos. A busca pela 
sua aposentadoria gera um grande problema social, aonde reivindicam 
por seus direitos e são simplesmente ignorados pelos governantes, ne-
cessitando por questões financeiras continuar a trabalhar mesmo sem 
condições físicas, psicológicas e sociais (Dias et al., 2014).

Estar inserido no mercado de trabalho é visto também como uma 
obrigação, pois a sociedade valoriza mais a pessoa segundo a sua ca-
pacidade de produzir e consumir, sendo assim, a terceira idade também 
adentra fortemente nesta visão consumista tendo cada vez mais atenção 
das mídias, com propagandas e informações para este público em es-
pecífico (Silva & Xavier, 2012).
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Terceira idade integrada ao mercado de trabalho é considerada um 
processo de envelhecimento moderno, pois o que se espera são idosos 
eximidos desta função. Contudo, eles fazem parte de um mercado consu-
mista em que se deixam levar pela mídia devido ao seu compromisso em 
buscar uma estética jovial para manter a sua imagem fora dos padrões de 
envelhecimento, impulsionados ao consumo e tornando-se um público 
alvo e especificamente potente para este fim (Machado et al., 2014).

Segundo o estudo de Monteleone, Witter e Gama (2015), as condi-
ções de saúde da população idosa são retratadas nas mídias de forma 
negativa, sofrendo em sua maioria de alguma doença crônica que vem 
se agravando ainda mais nos últimos anos. As estatísticas mostram ido-
sos mais longevos, porém, acompanhados de uma saúde danificada por 
múltiplas patologias. A mídia deveria propagar um estado geral de saúde 
da população, no entanto, o que observamos é a ênfase na população 
idosa envelhecendo de forma doentia, ou seja, muito mais vulneráveis.

A ideia é reafirmada a partir do estudo de Giusti & Henning (2012), 
exposto que as doenças podem estar presentes em todo o ciclo vital, 
porém evitadas com boas condições de vida, condições de higiene, 
alimentação, lazer, acesso a saúde e a serviços, colaborando então para 
que o indivíduo envelheça de forma saudável.

Humilhados por seu processo considerado doentio, a mídia demonstra 
ainda a situação de idoso aguardando atendimentos na saúde pública, 
aonde unidades de emergência, consultórios médicos e setores de pre-
vidência social estão saturados desta parte da população, que aguarda 
por um atendimento, em que por vezes não são atendidos ou depois de 
muita demora o fazem de mal jeito, desrespeitando sobre tudo a digni-
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dade do idoso e seu direito de atendimento prioritário com qualidade 
(Campos et al., 2010).

Sendo assim, a imparcialidade da mídia se faz importante ao demons-
trar todo o processo de envelhecimento, para que a população o veja 
de forma natural - pois o mesmo ocorrerá com todos – disseminando 
assim ações positivas aos cuidados com a saúde desta população e não 
apenas as situações de doenças que os atinge, buscando mostrar que 
há um modo de envelhecimento saudável, a partir da vivência de boas 
ações de saúde com melhores hábitos de vida, socialização e diversão, 
importantes para a senescência (Silva & Xavier, 2012)

As mudanças fisiológicas ocorrem com o envelhecimento, as quais 
podem interferir na vivência sexual do idoso, contudo, a mesma continua 
e precisa ser respeitada, pois se faz de grande importância para a vida 
emocional, física e amorosa dos mesmos. Envelhecer não é sinônimo 
de finidade de relações sexuais, porém o que a sociedade divulga é que 
o idoso não tem vida sexual ativa, sendo assim, sexo e amor são pri-
vados desta população por preconceito social e muitas vezes familiar. 
Importante neste assunto se faz a mídia, que por meio de propagandas, 
demostra que sim, o idoso possui vida sexual e que há formas de se 
estimular e ajudar com que esse processo continue a ocorrer enquanto 
o mesmo possua esse desejo. O que a sociedade precisa entender é que 
após anos de contribuição com ela, o idoso deve ser respeitado e feliz da 
forma que julga melhor, respeitando assim as diferenças e entendendo 
que envelhecer e morrer possuem suas explicitas diferenças (Silveira, 
2008).

A velhice é considerada a última etapa da vida, contudo, sabemos 
que a morte é algo inevitável, no entanto, saber que um dia a morte 
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chegará não deve ser motivo para fica-la esperando e não aproveitar a 
vida. Buscar por boa qualidade de vida faz com que os idosos se afas-
tem cada vez mais da morte, ou seja, posterguem esse momento, tendo 
vários motivadores para continuarem a sua jornada, por um bem-estar 
físico ou por motivos afetuosos, a luta pela vida é mais valorizada nesta 
idade (Rodrigues, 2012).

O processo de envelhecimento faz com que muitos idosos percam 
sua identidade familiar, sua dignidade e em muitos casos até a vonta-
de de viver. O indivíduo que inicialmente era um dos membros mais 
importantes da família passa a representar por vezes um peso para os 
mesmos, desenvolvendo intolerância, perda de laços, dependência fí-
sica, financeira e emocional, trazendo-lhe sofrimento e diversos danos. 
Acompanhados desta mudança, a violência se torna algo real, cometida 
pelos próprios familiares/cuidadores, os quais deviam protege-los. Dentre 
as diversas formas de violência existentes, as mais prevalentes nesta 
população são maus-tratos, violência verbal, abandono e a negligência 
de cuidados (Araújo & Silva, 2011).

Algumas sociedades identificam a terceira idade como sendo a 
melhor fase da vida, retratando-os como uma população sábia, porém 
muitas vezes os comparando com crianças devido aos cuidados neces-
sários, desrespeitando o seu íntimo, mascarando as diversas formas de 
violência que essa população sofre, na ridicularização do seu processo 
de envelhecimento, julgando-o como uma espera de finitude da vida, 
inutilidade, impossibilitando-o de um futuro como idoso, retratando 
uma decadência de corpórea, espiritual, com a falta de boas perspectivas 
para esta fase da vida (Dias et al., 2014).
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Com o passar dos anos, as políticas de proteção e inclusão dos 
idosos tem-se intensificado e são estas que necessitam serem melhor 
divulgadas pelas mídias. Uma forma de atingir melhor esta população 
e até mesmo auxiliar na inclusão social midiática é deixar que o pró-
prio idoso dissemine seus pensamentos na mídia, demonstrando assim 
a capacidade de relatar a sua vivência na sociedade moderna. Há falta 
de acesso e informação para esta população sobre como denunciar as 
violências e os direitos que os mesmos possuem, pois são pouco divul-
gados pela mídia, não dispondo de incentivos para que as denúncias 
ocorram, sendo que a mídia auxiliaria muito nesse processo (Saraiva 
& Coutinho, 2010).

Acompanhado desta realidade está o suicídio, que é o meio com 
qual o indivíduo busca o fim do seu sofrimento. Os idosos por si com 
toda sua modificação de vida, veem então este ato como fim dos seus 
próprios problemas e os de sua família, visto as vezes como ato de amor 
aos familiares por livrar os mesmo deste processo de cuidar. O processo 
pode vir acompanhado com doenças pregressas como a depressão, mas 
pode também ser fruto do pensamento de peso que proporciona aos 
seus familiares e aos tipos de violência que o mesmo sofre. O envelhe-
cimento é visto como algo ruim e o suporte social e psicológico para 
este processo é muito escasso, tanto os profissionais quanto as mídias 
sociais podem retratar e fortalecer as redes de suporte para a prevenção 
do suicídio (Côrtea, Khoury & Mussi, 2014) (Silva & Xavier, 2012).

Dentre os textos analisados, obtivemos assuntos como a percepção 
da mídia sobre os idosos, contendo o modo com que a mesma os retrata: 
o envelhecimento saudável, suicídio, políticas públicas, prevenção de 
doenças e promoção da saúde. Os artifícios que esta parte da população 
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utiliza para envelhecer de forma saudável, aumentando a sua expectativa 
de longevidade; Trabalhos referiram-se ainda aos fatos suicidas desta 
população, com ênfase na motivação que os levaram a este fim, sendo 
a falta de expectativas ou a própria solidão; Também demonstram que 
as políticas públicas que vigoram são muitas vezes desconhecidas ou 
até mesma inapropriadas para a real necessidade da população, sendo 
assim, as mídias auxiliam de forma a divulgar boas ações de cuidados a 
população, como a prevenção de doenças e a promoção da saúde, com 
elaboração de propagandas, folders, e demais meios de multimídia que 
alcançam os devidos fins.

Contudo, as indústrias de modo geral também utilizam deste artifício 
para melhorar suas vendas, com propagandas milagrosas, estampando 
idosos que rejuvenesceram do dia para a noite, sendo assim a saúde 
mental dessa população está sendo grandemente afetada; retrate-se ainda, 
a vida sexual e emocional desta população, damos ênfase no preconceito 
da população expondo que idosos não podem possuir vida sexual ou 
relacional ativa. O alcoolismo na terceira idade também foi demonstrado 
como uma grande preocupação, com influências da mídia e do contexto 
social. O objetivo deste trabalho foi atingido e além dos propostos outros 
assuntos relevantes foram identificados, como a visão da mídia sobre a 
população idosa. Contudo, encontramos uma certa escassez de trabalhos 
publicados sobre a influência das mídias nessa população, em que em 
muitos trabalhos está implícito essas informações. Falar sobre mídia e 
idosos é algo novo já que os mesmos encontram conflitos, considerando 
que se encontram em uma recente fase de adaptação. Entre influências 
positivas e negativas, vale ressaltar que a mídia se faz presente e impor-
tante na vida de toda a população. Este estudo contribui para os avanços 
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sobre a influência e a Imagem da mídia no envelhecimento, uma vez 
que, demonstra a necessidade da desmitificação de estigmas construídos 
pela própria mídia, o estabelecimento de políticas públicas e formas 
de viver expressos por pessoas desta faixa etária e não construídos por 
influências ou necessidade de uma sociedade capitalista. Ampliam a 
imagem de idosos, que estatisticamente estão atingindo a longevidade 
e, comprovando que tem muito ainda para contribuir, apesar de possuir 
suas especificidades, como qualquer outra fase

da vida. Encontramos, contudo, uma escassez de trabalhos brasileiros 
públicos referentes ao assunto, observando ainda que não há artigos 
recentes em relação ao mesmo.
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Orgulho e Preconceito em Terras Tupiniquins: 
Permanências e Rupturas da Trama Clássica na 
Telenovela Brasileira Orgulho e Paixão

Giovana Montes Celinski1

As obras de Jane Austen já foram lidas por milhares de pessoas de 
todo o mundo. As histórias da escritora inglesa inspiraram adaptações 
e releituras produzidas para diversas mídias e plataformas (televisão, 
cinema, quadrinhos, redes sociais, entre outros). Este trabalho discute 
sobre características das releituras de clássicos da literatura apresentadas 
em outros suportes tecnológicos, tendo como foco a telenovela brasilei-
ra Orgulho e Paixão. Essa pesquisa investiga rupturas e permanência 
de aspectos das obras originais de Austen no folhetim brasileiro, que é 
inspirado em obras da escritora, consideradas clássicos da literatura. A 
fim de refletir sobre o tema, utilizou-se Calvino (2007) e Sainte-Beuve 
(2013) para discutir sobre a noção de clássico literário.

“É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, 
possuidor de uma boa fortuna, deve estar necessitado de uma esposa” 
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(Austen, 2014, p. 9). Essa frase é mundialmente conhecida não apenas 
por iniciar o famoso romance escrito por Jane Austen, Orgulho e Pre-
conceito, mas também por estar presente em centenas de adaptações 
e releituras desse clássico literário. Ao longo dos séculos, a história 
passou por transformações, adequando-se aos anseios, características 
e demandas da sociedade que a recebia. Em suas obras, a escritora 
revelou as angústias das mulheres e homens de sua época, assim como 
explorou os pequenos tensionamentos e conflitos cotidianos da socie-
dade em que vivia.

A escritora inglesa logo se mostrou inovadora ao construir seus 
livros com personagens femininas de complexidade e apresentando os 
conflitos entre classes e gênero. Além disso, de acordo com O Livro de 
Literatura (2016), Austen também criticava a pequena nobreza inglesa 
local. Nesse sentido, suas obras são consideradas romances de costumes: 
uma literatura que investiga as contradições e conflitos da sociedade 
nas classes média e alta. Observa-se também que o estilo literário da 
escritora carrega um tom satírico, além de se apresentar como exemplo 
do realismo literário, pois revela um retrato verossímil do cotidiano e 
da vida das pessoas comuns.

Ao considerar toda a inovação desenvolvida pela escritora inglesa 
nos anos 1700, o que acontece quando a trama de Austen se desloca 
para a contemporaneidade e vira inspiração para um tipo de produção 
audiovisual brasileira que compõe a cultura nacional: a telenovela? 
Essas produções são um gênero televisivo independente que lidera a 
audiência em diversas regiões do país, veiculado na televisão brasileira. 
De linguagem sedutora, a telenovela revela dramas sociais, costumes 
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e elementos culturais da contemporaneidade, independentemente da 
época em que se passa a história (Rebouças, 2009).

O objeto de estudo deste trabalho, a telenovela Orgulho e Paixão, 
estreiou em 20 de março de 2018 no horário tradicional das 18 horas 
da Rede Globo de Televisão, de acordo com o site Gshow e teve seu 
último episódio exibido em 24 de setembro de 2018. Escrita por Marcos 
Bernstein, a produção, de caráter inovador, é livremente inspirada nas 
obras da de Austen. É importante notar que, mesmo que o nome remeta 
ao livro Orgulho e Preconceito, a releitura brasileira vai além do olhar 
contemporâneo sobre um clássico da literatura. A telenovela se inspira 
em diversas obras da escritora inglesa (Razão e sensibilidade (1811), 
Mansfield Park (1814), Emma (1815), A Abadia de Northanger (1818) 
e Lady Susan (1871)), misturando tramas e personagens dos livros e 
trazendo-os para os anos de 1910 na sociedade brasileira do café.

O que permanece e o que se transforma nessa nova releitura? Essa 
pesquisa, de caráter exploratório, investiga permanências e rupturas 
que se apresentam em Orgulho e Paixão a partir da perspectiva das 
protagonistas da trama, ao realizar uma análise comparativa da teleno-
vela brasileira com aspectos das obras originais da escritora inglesa. 
A fim de realizar o estudo, a leitura dos livros e o acompanhamento 
sistemático dos capítulos da telenovela foram realizados. Entretanto, 
antes de discutir propriamente o objeto de estudo, ao considerar que as 
informações contextuais também se mostram importante na análise de 
textos, a seguir será apresentada a noção de clássico literário, pois as 
personagens da novela têm relação direta com os sujeitos e as tramas 
das obras originais da escritora inglesa.
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A Universalidade dos Clássicos: Histórias que Acompanham as 
Sociedades ao Longo do Tempo

Definir um clássico literário não é uma tarefa fácil. De acordo Calvino 
(2007), um clássico é uma obra constantemente relida ao longo da vida. 
Desta forma, o leitor tem contato com a obra e suas ideias em diversos 
momentos e fases da vida. Nota-se, assim, mais uma característica dos 
clássicos: são livros que nunca terminam de dizer algo, de nos ensinar 
e de inspirar nossas vidas. Além disso, a longevidade dessas narrativas 
também pode ser observada nas suas presenças em diversas plataformas 
em que elas estão presentes ao longo do tempo, como, por exemplo: 
livro, peça teatral, quadrinhos, filme, série televisiva, web série.

Logo, toda releitura dessas obras se mostra inovadora, uma leitura 
de descoberta, assim como aquela realizada pela primeira vez (Calvi-
no, 2007). São “[...] livros que constituem uma riqueza para quem os 
tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menor para quem 
se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições 
para apreciá-los” (Calvino, 2007, p. 10). O sujeito que relê a obra tem 
contato com o mesmo texto, mas ele já não é o mesmo leitor quando 
reencontra a história, possui outros anseios, encontra-se em outra fase 
da vida e compreender o mundo a partir de outros olhares.

Além disso, esses livros têm a potencialidade de ser esquecidos 
ao longo do tempo, mas relembrados quando se faz necessário. Desta 
forma, os clássicos se mostram contraditórios: ao mesmo tempo são 
inesquecíveis, mas também se escondem na memória, fazendo parte do 
imaginário coletivo (Calvino, 2007).

Outros aspectos do clássico literário também merecem destaque, 
como: “Toda primeira releitura de um clássico é na realidade uma re-
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leitura. [...] Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo 
que tinha para dizer” (Calvino, 2007, p. 11). Nesse sentido, esses livros 
trazem diversas marcas: do passado, impressões de leituras dos próprios 
autores das obras, revelam traços que deixaram nas culturas que atraves-
saram, em hábitos, costumes e linguagem de um povo (Calvino, 2007).

A fim de compreender a migração das histórias clássicas para novos 
formatos e suas respectivas releituras e reinvenções, permanências e 
rupturas, nessa pesquisa foi analisada a releitura das obras da escritora 
inglesa Jane Austen realizada para a televisão brasileira na telenovela 
Orgulho e Paixão. A escolha da releitura de obras da escritora inglesa 
como objeto de estudo também levou em consideração a noção de clás-
sico de Sainte-Beuve (1850), que considera como clássico um autor que 
se distingue dos demais, que é revolucionário em seu estilo.

Um verdadeiro clássico, e esta é a definição que eu gostaria de ouvir, 
é um autor que enriqueceu o espírito humano, que lhe aumentou 
realmente o tesouro, que o fez dar um passo mais, que descobriu uma 
verdade moral não equívoca ou redescobriu uma paixão eterna nesse 
coração em que tudo parecia conhecido e explorado; que transmitiu 
seu pensamento, a sua observação ou a sua invenção numa forma 
muito variável mas ampla e grande, fina e sensível, sã e bela em si 
mesma; que a todos falou num estilo que é o seu e que se revela ser 
também o de toda a gente, num estilo novo sem neologismos, novo 
e antigo, facilmente contemporâneo de todas as eras (Sainte-Beuve, 
1850, p. 346).

A muitos pode causar estranhamento analisar as releituras das obras 
de Austen, ao mesmo tempo em que se considera seus livros como 
clássicos. Deresiewicz (2011) revela seus preconceitos com relação à 
autora no momento em que teve um primeiro contato com as obras de 
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Austen em suas aulas de pós-graduação na Universidade de Columbia. 
Ele ressalta que as obras de Austen sofrem dessa visão estereotipada, 
sendo consideradas por muitos leitores como livros escritos por mu-
lheres e para mulheres, falando apenas de mocinhas e de suas buscas 
por bons casamentos.

O que poderia ser mais chato, eu me perguntava, do que um monte 
de romances longos, pesados, escritos por mulheres, em linguagem 
rebuscada, sobre trivialidades?
Só os títulos já me soavam ridículos. Jane Eyre. O morro dos ventos 
uivantes. Midddlemarch. Nada, porém, simbolizava melhor a chatice 
e a mentalidade tacanha desse conjunto de obras do que o nome 
Jane Austen. Não foi ela quem escreveu aqueles contos de fadas 
românticos bobocas? Só pensar nela já me dava sono (Deresiewicz, 
2011, pp. 9-10).

Deresiewicz (2011) ressalta como sua visão mudou após os pri-
meiros contatos com as obras de Austen. Ele notou como a escritora 
foi uma grande visionária de seu tempo, pois pintou um autêntico e 
irônico quadro da sociedade rural inglesa do século XVIII a partir do 
desenvolvimento de seus romances de costumes.

Em outras palavras, Austen sabia exatamente o que estava fazendo 
quando criou sua ficção da vida comum. Não foi por falta de al-
ternativa, como se ela nunca tivesse realmente pensado a respeito, 
fazendo apenas o que surgia naturalmente. Foi, sim, uma opção 
artística revolucionária, uma demonstração corajosa de resistência 
às convenções e expectativas: exatamente por isso é que tantos dos 
seus primeiro leitores tiveram dificuldades para valorizar o que 
ela fez, e por isso sua fama levou tanto tempo para se consolidar 
(Deresiewicz, 2011, p. 28).
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Além disso, a escritora popularizou o uso na literatura da estratégia 
do uso do discurso indireto, possibilitando o acesso ao pensamento dos 
próprios personagens e também fortaleceu o processo que se desenvolvia 
da consolidação de mulheres como escritoras. Segundo Deresiewicz 
(2011), a própria Austen colocou na boca de sua personagem Catherine 
Morland, da obra A Abadia de Northanger, um certo ódio por crônicas 
históricas, pois eram histórias de homens e escritas por homens. Já o 
romance era o gênero que tratava da vida privada. Era bastante desqua-
lificado, pois, diferentemente das crônicas históricas, era escrito sobre 
mulheres e por mulheres. Desta forma, as obras de Austen colaboraram 
para o fortalecimento das mulheres dentro do campo literário.

“Jane Austen frustrava qualquer um que tentasse olhá-la de relance. 
Virava-se de costas ou escorregava para trás de uma sebe assim que 
algum observador se aproximasse” (Reef, 2014, p. 57). São poucas as 
biografias que investigam Jane Austen e sua vida. A irmã da escritora, 
Cassandra, pintou o único retrato da irmã, mas poucas reconhecem a 
escritora na imagem, a qual mostra uma mulher séria. Além disso, após 
a morte de Austen, os parentes destruíram a maioria de suas cartas.

Desta forma, com o objetivo de contextualizar o objeto de estudo 
dessa pesquisa e considerando a relevância das obras originais da autora 
para se compreender as releituras de suas obras, apresenta-se a seguir um 
breve relato da vida da escritora, a partir das biografias e documentos 
disponíveis, e um resumo de suas principais obras.

Jane Austen: uma Retratista da Vida Real

Em seus 41 anos de vida, Jane Austen deixou sua marca na história 
da literatura. Nascida em 1775 no presbitério de Steventon, Hampshire, 
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Inglaterra, a escritora é reconhecida mundialmente por seus romances 
que retratam com ironia as hierarquias, classes sociais e costumes da 
nobreza e das famílias de classe média da sociedade rural inglesa do 
século XIX.

Austen pode ser considerada uma georgiana, pois viveu o período 
(1714-1830) em que quatro reis de nome George – George I, George 
II, George III e George IV – reinaram na Inglaterra. Nessa época, o 
país era considerado uma grande potência mundial, sendo também um 
período de amplo desenvolvimento cultural. George Frideric Handel 
mudou-se para a Inglaterra e compôs grandes músicas, como Messiah. 
Defoe, Fielding, Scott e Austen produziram suas obras e colaboraram 
para o desenvolvimento do romance como gênero literário (Reef, 2014).

É nesse contexto de grande efervescência cultural que a escritora 
se desenvolveu. Desde a infância, Austen lia intensamente, pois tinha 
acesso à biblioteca de seu pau, um pároco do interior (O LIVRO..., 
2016). Além disso, a futura escritora adorava tudo o que estivesse rela-
cionado com teatro. Sendo a sétima filha em uma família de oito filhos, 
ela gostava de participar das brincadeiras dos irmãos mais velhos, o 
que incluía preparar peças de tatro no celeiro da residência dos Austen 
para a família e os vizinhos assistirem (Reef, 2014).

A escritora teve educação formal no período dos sete aos dez anos. 
De acordo com Reef (2014), não havia leis que obrigavam as crianças 
a frequentar escolas. Muitas instituições tinham péssimas condições 
estruturais, o que resultava em mortes de dezenas de estudantes. Reef 
(2014, p. 41) conta que as crianças raramente realizavam atividades e 
brincavam ao ar livre. As refeições eram “magras” e “da comida mais 
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barata”. Duas garotas dormiam na mesma cama, o que auxiliava no 
espalhamento de doenças.

Após uma experiência de quase-morte, quando Jane Austen, sua 
irmã Cassandra e a prima Jane Cooper adoeceram na escola da sra. 
Cawley, em Oxford, sendo vítimas de uma “febre pútrida”, a mãe da 
escritora a levou para casa. Em 1785, Austen chegou a frequentar uma 
escola com melhores condições estruturais. Entretanto, após um ano, 
a escritora retornou a sua casa em Steventon e esse foi o desfecho de 
sua educação formal (Reef, 2014).

A escritora lia à vontade em casa, além de ter aulas de piano com 
uma professora particular, de acordo com Reef (2014). Ela começou a 
escrever já na adolescência. Amor e Amizade (Love and Friendship) é 
uma dessas primeiras histórias. Escrito quando a escritora tinha catorze 
anos, em 1790, o romance epistolar conta a história das amigas Laura e 
Sofia. Austen retrata com humor negro as aventuras das heroínas que, 
em meio a constantes desmaios, passam por acidentes de carruagens, 
assaltos e fugas. Nesse período, Austen também escreve o romance Jack 
e Alice. Na história, um homem rico da aldeia fictícia de Pammydiddle, 
Charles Adams, prepara uma armadilha para mulheres que pensavam 
em casamento ao se aproximar de sua casa (Reef, 2014). Além desses 
romances, a escritora também nesse período escreveu contos, cenas 
dramáticas, outros romances curtos e um relato da história da Inglaterra.

O romance Lady Susan também faz parte dos escritos de juventude 
da escritora. A obra, escrita por Austen em seus 19 anos, trata com 
humor e ironia dos problemas da aristocracia inglesa do século XVIII. 
Susan é considerada a única protagonista com caráter de antagonista 
de todas as obras de Austen. É uma viúva ardilosa e sedutora que tira 
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proveito das pessoas e não mede esforços para atingir seus objetivos 
(Maciel, 2018).

De acordo com Reef (2014), após o período da Juvenilia, Jane 
Austen passou a escrever romances mais longos, com tramas mais 
complexas. “Os personagens começam a ter ambições, talentos, medos 
e idiossincrasias como seres humanos de carne e osso. Eles passam por 
situações reais, que revelam suas fraquezas e colocam à prova suas qua-
lidades” (Reef, 2014, p. 69). Desta forma, a escritora inglesa começou 
a desenvolver os romances pelos quais ficou conhecida ao longo dos 
séculos posteriores

Jane Austen escrevia numa linguagem simples e concentrava-se nos 
personagens. Os romances revelam um profundo entendimento psi-
cológico de como as pessoas pensam, se comportam e se expressam. 
Embora ela tenha escrito sobre homens e mulheres do seu próprio 
tempo e lugar, seus personagens ainda soam verdadeiros, pois a 
autora capturou a essência da natureza humana (Reef, 2014, p. 22).

Austen inovou em diversos aspectos dentro do campo literário. A 
escritora foi um dos nomes do gênero do romance de costumes. Enquanto 
o romance como gênero literário se desenvolveu no início do século 
XVIII, seguido pela chegada do romantismo, o romance de costumes 
chegou no final do século, apresentando uma perspectiva oposta às 
emoções e excessos da escola romântica (Canton, 2016).

Esses romances desse novo gênero, no qual se pode inserir as obras 
de Austen, se propunham a realizar um retrato da realidade a partir de 
um olhar satírico sobre o cotidiano. Eles buscavam apresentar os mo-
dos de vida e as estruturas sociais da época (Canton, 2016). A escritora 
compartilha do propósito do romance de costumes, pois zomba dos 
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dramas dos romances góticos e também “[...] enfatiza as vulgaridades 
e frivolidades dos estratos superiores ingleses: a importância de classe, 
o estigma da inferioridade e o sistema patronal são encenados por meio 
de bailes, visitas e fofocas” (Canton, 2016, p. 118).

De acordo com Kalleher (2015)2, o próprio “romance” (no original, 
novel, palavra que significa “novo”) é um gênero literário conhecido 
por suas inovações estéticas. Austen fez parte desse processo de trans-
formações no campo literário, trazendo técnicas que antes não eram tão 
utilizadas nos romances, como o discurso indireto. Essa técnica narra o 
encadeamento detalhado dos pensamentos dos personagens, momento 
a momento, exatamente com as palavras utilizadas pelos sujeitos em 
uma narrativa apresentada em terceira pessoa. Por exemplo, no discurso 
indireto livre se utiliza “ela lembrou”, ao invés de “eu lembrei”.

Essa técnica atualmente faz parte do discurso popular e já está 
naturalizada no desenvolvimento de romances. Todavia, na época de 
Austen, o uso do discurso indireto causava estranhamento, pois se tinha 
acesso a todos os pensamentos dos personagens sem eles contarem em 
primeira mão. Antes dessa época, os escritores utilizavam o formato 
de cartas e diários como estratégias para apresentar os pensamentos e 
intimidades dos sujeitos envolvidos na história (TEDx Talks, 2015). 

Além disso, Austen foi uma das primeiras mulheres a assinar suas 
obras. Em sua época, não era costume que as escritoras revelassem a 
autoria de seus livros. “Algumas delas [escritoras] eram corajosas e 
assinavam seus nomes nas obras, mas muitas pessoas eram da opinião 

2. Julie Salmon Kelleher é uma estudiosa dos romances dos ano 1800. Essas 
informações foram retiradas da palestra que ela realizou em um evento da TEDx. 
A vídeo de sua fala foi posteriormente disponibilizado no YouTube. 
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de que a mulher correta evitava chamar a atenção do público para si” 
(Reef, 2014, p. 48).

De acordo com Reef (2014), nos seus primeiros romances publica-
dos Austen ainda não revelara sua identidade como autora da obra. O 
primeiro dele, Razão e Sensibilidade, foi publicado de forma anônima. 
O segundo, Orgulho e Preconceito, recebeu a seguinte identificação 
de autoria: “do mesmo autor de Razão e Sensibilidade”. Entretanto, 
o sucesso foi tão grande que as pessoas mais próximas do círculo de 
Austen acabaram revelando quem era a autora das obras e a informação 
passou a ser conhecida nos círculos de leitores. Nos romances seguintes, 
a escritora passou a assinar suas obras.

Deresiewicz (2011, p. 200) ressalta que esse é um momento esti-
mulante da literatura, pois a caneta não está mais nas mãos apenas dos 
escritores e as escritoras passam a ganhar voz e espaço. Desta forma, 
Austen se consolida em seu campo de atuação e “finca a bandeira fe-
minista” na história da literatura inglesa. 

Ao considerar sua importância, nota-se que Austen deixou uma grande 
quantidade de obras e escritos literários, além de escrever durante toda 
a sua vida. Um dos primeiros romances que Austen começou a escre-
ver depois do período de Juvenilia foi um romance epistolar, chamado 
Elinor e Marianne, tratando-se de uma trama que se desenrolava por 
cartas, contando a história de duas irmãs que viviam suas vidas de forma 
diferente. Enquanto uma seguia a razão e o bom senso, a outra seguia 
o coração e suas paixões. Anos mais tarde, quando vivia em Bath, a 
autora reescreveu a obra. Abandonou o formato epistolar, o que trouxe 
complexidade para os personagens e suas histórias. Juntamente com 
essas transformações, o título da obra também mudou, chamando-se 
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Razão e Sensibilidade. O romance foi publicado em outubro de 1811 
(Reef, 2014).

Já a primeira versão de Orgulho e Preconceito, um de seus romances 
mais famosos, Austen desenvolveu nos anos seguintes, entre 1796 e 1797, 
sendo Primeiras Impressões o título inicial da obra. A obra apresenta a 
história de uma família com um grande número de filhas em idade de 
casar, refletindo sobre as angústias e sonhos dos personagens, assim 
como apresentando conflitos sociais, políticos e culturais presentes nos 
aproximações de personagens de diferentes classes sociais. No ano de 
1813, Austen publicou a versão final do romance (Canton, 2016).

O próximo romance da escritora a ser publicado, seguindo a ordem 
cronológica, foi Mansfield Park, em maio de 1814. Considerado um 
livro mais “sombrio” e escrito por Austen já em uma fase mais madu-
ra de sua vida. Na trama, Fanny Price deixa sua família numerosa, e 
que vivia em dificuldades financeiras, para viver os tios e seus quatro 
filhos. Ali, Fanny cresce e se transforma em uma jovem virtuosa, tendo 
contato com vícios, preconceitos, hipocrisia e vaidades da sociedade 
em questão (Reef, 2014).

No ano seguinte, a escritora publicou seu quarto romance: Emma. 
Trata-se da história de uma jovem rica e mimada da aldeia de Highbury. 
A protagonista passava seus dias entre cuidar do pai idoso e viúvo, 
conversar com o antigo amigo da família do sr. Knightley e exercer 
suas habilidades como casamenteira e “especialista em assuntos do 
coração” (Reef, 2014).

De acordo com Reef (2014), Austen continuou escrevendo até a 
sua morte, que ocorreu em 18 de julho de 1817. Entretanto, a escritora 
não publicou mais nenhuma obra até essa data, sendo que os demais 
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romances de sua autoria acabaram sendo publicados postumamente. Em 
dezembro do mesmo ano, as obras inéditas foram publicadas.

A primeira deles era A Abadia de Northanger, um romance que 
tinha sido terminado em 1803, mas que tinha ficado engavetado. Nele, 
Austen realiza uma paródia dos populares romances góticos de sua 
juventude. A protagonista é, como coloca a própria escritora, “quase 
bonita”. Filha de um pároco respeitável, Catherine Morland é uma 
“heroína às avessas”. Leitora assídua dos romances góticos em moda, 
quando visita a Abadia de Northanger, a protagonista passa a romancear 
a realidade (Reef, 2014, p. 197).

O segundo romance de Austen publicado postumamente foi Persu-
asão. “A narrativa apresenta a visão mais madura de todos os romances 
de Austen e uma heroína de mais idade” (Reef, 2014, p. 204). Aos 27 
anos e solteira, Anne Elliot reencontra seu ex-noivo após oito anos de 
afastamento e a trama se desenvolve a partir desse conflito.

Além dessa obras, a escritora deixou dois romances inacabados: 
Sanditon e The Watsons, que foram publicados pela primeira vez no ano 
de 2007 em uma única edição. Também é possível encontrar publicações 
de outras produções escritas de Austen, como a compilação de suas 
cartas e poesias em - The Poetry of Jane Austen and the Austen Family 
e Jane Austen’s Letters – o que mostra a versatilidade da escritora no 
campo literário (Reef, 2014).

Ao considerar essa breve apresentação das principais obras de Aus-
ten, é importante ressaltar que suas obras atingiram e atingem públicos 
de diversas épocas e gerações, pois tiveram diversas adaptações e 
releituras ao longo dos séculos, desenvolvidas para diversos meios de 
comunicação. Desta forma, os personagens da escritora também estão 
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presentes no cinema, nos quadrinhos, na internet, na televisão como, 
por exemplo, na telenovela Orgulho e Paixão.

Nesse processo de migração das narrativas clássicas para novos for-
matos, essas tramas, tão familiares a diversas gerações, são reinseridas 
em novos contextos. São apresentados os dramas humanos do clássico 
original que todos esperam encontrar e, ao mesmo tempo, agregam-se 
novos significados e anseios referentes ao respectivo tempo em que 
essas novas produções se encontram. O próximo capítulo explora com 
profundidade essa questão, apresentando uma análise preliminar do 
objeto de estudo dessa pesquisa. 

Orgulho e Paixão: Jane Austen Invade as Telas Brasileiras

De acordo com Rebouças (2009), a telenovela novela é um gênero 
independente da televisão brasileira com grande apelo popular, o que 
pode ser observado por meio de todas as revistas e programas que se 
dedicam a discutir o destino dos personagens. São nos anos 1950, com 
o desenvolvimento da televisão, que surgem as primeiras telenovelas, 
inspiradas nos folhetins e também nas novelas já existentes na rádio. É 
um gênero que rapidamente se mostrou em ascensão no meio televisivo, 
pois, por meio de estratégias de narração e storytellig, potencializou a 
identificação do público com suas personagens, ao mostrar personagens 
da vida comum, lutando por sonhos e vivendo dificuldades e anseios 
da vida real. 

O objeto de estudo desse artigo, a telenovela Orgulho e Paixão, 
escrita por Marcos Bernstein, é uma produção de caráter inovador, 
livremente inspirada nas obras de Austen. Estreiou em 20 de março de 
2018 no horário tradicional das 18 horas da Rede Globo de Televisão, 
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de acordo com o site Gshow, e teve seu último episódio exibido em 
24 de setembro de 2018. Nota-se que mesmo que o nome remeta ao 
livro Orgulho e Preconceito, a releitura brasileira vai além do olhar 
contemporâneo sobre um clássico da literatura. A telenovela se inspira 
em diversas obras da escritora inglesa (Razão e sensibilidade (1811), 
Mansfield Park (1814), Emma (1815), A Abadia de Northanger (1818) 
e Lady Susan (1871)), misturando tramas e personagens dos livros e 
trazendo-os para os anos de 1910 na sociedade brasileira do café.

“Pois bem, todo homem solteiro de posses tem que estar tem que 
estar necessitado de uma esposa”, diz Ofélia, mãe de cinco filhas em 
idade de casar, personagem inspirada na sra. Bennet de Orgulho e Pre-
conceito, obra original de Austen. Qualquer semelhança com a frase 
que inicia essa obra original de Austen não é mera coincidência. Mas 
logo se percebe que essa releitura contemporânea das obras da escri-
tora inglesa não é Jane Austen como os leitores estão acostumados. As 
diferenças já começam a ser notadas logo no primeiro capítulo. Das 
cinco filhas do casal Benedito (família Bennet na obra original), apenas 
três foram inspiradas nas personagens do livro: Elisabeta (Elizabeth), 
Jane (Jane) e Lídia (Lydia). As outras duas filhas, Mariana e Cecília 
são personagens inspiradas em outros romances de Austen. A primeira 
segue as características de Marianne Dashwood de Razão e Sensibilida-
de, uma jovem que vive segundo os desejos e paixões de seu coração. 
Já Cecília é inspirada em Catherine Morland, a protagonista “quase 
bonita” e apaixonada por romances góticos de A Abadia de Northanger.

A mistura entre as tramas das obras de Austen não termina por aqui. 
Emma Cavalcante é inspirada na protagonista do romance Emma. Na 
novela, ela é “a maior casamenteira do Vale do Café” e também a me-
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lhor amiga de Elizabeta. Duas protagonistas de romances distintos da 
escritora inglesa foram colocadas como melhores amigas, ambas com 
perspectivas completamente opostas sobre um dos assuntos preferidos 
de Austen: casamentos e amor. Enquanto Emma acredita que tudo se 
resolve com um bom casamento, Elizabeta acredita na necessidade de 
conseguir sua independência e seguir seus próprios sonhos. E as con-
vergências das tramas de Austen continuam. Susana, uma das grandes 
vilãs da telenovela, é a viúva esperta sem escrúpulos de Lady Susan, 
que não mede esforços para conseguir o que quer e fazer fortuna.

Nessas observações iniciais sobre as rupturas e permanências das 
obras de Austen nessa releitura brasileira, foi possível observar mu-
danças comportamentais específicas nas personagens femininas, que 
trabalham e lutam para realizar seus sonhos, que não se restringem 
apenas a arranjar bons casamentos, como nos romances de Austen. É 
importante ressaltar, entretanto, que essa ruptura buscou dar consistência 
ao enredo e se adéqua ao contexto em que se passa a própria telenovela: 
a década de 1930 da sociedade paulista, período em que os movimentos 
feministas lutavam por seus ideais, conseguindo direito ao voto para as 
mulheres no ano de 1932.

Os romances demoram a se concretizar. Sofrem intempéries das 
mais diversas, nunca antes imaginadas pelos romances da escritora 
inglesa: Elizabeta e Darcy demoram a ficar juntos, devido às armações 
de Susana, vilã que busca casar com Darcy e se apropriar de sua fortuna; 
Camilo (mr. Bingley em Orgulho E Preconceito), é deserdado ao casar 
com Jane e o casal vai morar em um cortiço; Emma perde toda a sua 
fortuna, apaixona-se por um pobretão e também vai morar no cortiço 
com seus amigos; Lídia engravida fora do casamento e é abandonada 
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pelo noivo no altar. O que Austen acharia de todas as suas tramas vistas 
a partir desse jeitinho brasileiro?

Ao se colocar como uma produção “livremente inspirada” nas obras 
da escritora inglesa, Orgulho e Paixão trouxe elementos universais dos 
clássicos literários, como as intempéries que sofrem os casais de heróis 
até poderem ficar juntos no final da trama, por exemplo. E todos esses 
elementos foram reinterpretados a partir da cultura brasileira, sua his-
tória, humor e costumes, mostrando-se como uma releitura relevante 
das obras de Austen. 

Considerações Finais

Os clássicos literários, de acordo com Calvino (2007), nunca termi-
nam o que tem a dizer, pois trazem elementos universais da humanidade, 
como anseios, sonhos e angústias que todos os homens e mulheres vivem 
em todas as épocas. Deresiewicz (2011) ressalta que a escritora inglesa 
Jane Austen foi um importante nome da literatura inglesa. Ela trouxe 
sua perspectiva irônica de apresentar a sociedade de sua época e tam-
bém ajudou a consolidar a voz das mulheres dentro do campo literário.

A própria característica de permanência dos clássicos nas décadas 
e séculos seguintes pode ser observada nas diversas adaptações e re-
leituras das obras de Austen, por exemplo, para diversas plataformas, 
como: quadrinhos, cinema, rádio, televisão e internet. Nesse processo 
de migração das narrativas clássicas para novos formatos, nota-se a 
necessidade de readequação a novos públicos e contextos, o que pode 
ser observada na análise inicial da novela Orgulho e Paixão, produção 
televisiva que apresenta uma releitura de diversas obras da escritora 
inglesa.
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É importante ressaltar que no objeto de estudo analisado, para além 
das permanências de características elementares dos personagens das 
obras clássicas de Austen, notou-se uma grande ruptura nas ações e ideais 
das personagens femininas da telenovela. Em Orgulho e Paixão, as mu-
lheres agem, lutam por seus sonhos e trabalham em diversas atividades, 
o que se adéqua ao contexto proposto pela produção audiovisual: uma 
história que se passa no Brasil na década de 1930. Desta forma, ainda 
é Jane Austen que é possível observar nos episódios da telenovela, mas 
com um “jeitinho brasileiro”. Logo, Orgulho e Paixão se mostra como 
uma produção inovadora, inspirada livremente em grandes clássicos 
da literatura inglesa. 
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Mujeres Quechuahablantes en la Red: 
Competencias en el Uso De Recursos de CMS

Frank Denys Capuñay Laynes1

1. Introducción

1.1 Concepto de Web 2.0

El concepto de web 2.0, o “web social”, se encuentra en el marco 
digital aproximadamente desde 2004 a partir del objetivo por parte de las 
empresas de llegar a interactuar más con los potenciales clientes que se 
encuentran en la web. En teoría, las empresas de la web 2.0 ceden cierto 
grado de control a los usuarios, lo que muchos describen como poner 
la “We” en la “Web”. (Jenkins, Ford, & Green, 2015). Resulta obvio 
que al hablar de una web 2.0, se tiene presupuesto que ha existido una 
web 1.0. Sin embargo, hay autores que ya refieren la existencia de una 
web 3.0 y una web 4.0.  Las diferencias de la web social con las otras 
radican fundamentalmente en el grado de interactividad y los modos 
de participación por parte de los usuarios.

Las plataformas de la web 2.0 proporcionan una mayor participación 
de los usuarios para con el contenido mismo, es decir, la relación ya 

1. Grupo de Investigación MediaLab UNMSM
   Universidad Nacional Mayor de San Marcos
   E-mail: frank.capunay@unmsm.edu.pe
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no es solo de arriba-abajo, sino también en viceversa. Esta circularidad 
de las relaciones en la web 2.0 ha permitido que plataformas como los 
blogs, las redes sociales, los foros, YouTube, entre otros hayan despla-
zado a las interfaces lineales y estáticas propias de la web 1.0, donde la 
actividad del usuario se reduce solo a una mera visita sin interacción, 
es decir, un rol pasivo. Asimismo, la web 1.0 se trata básicamente de 
una web utilizada para la cognición, es decir, mediante el conocimiento 
humano, cuyo fin práctico es el de informar, mientras que la web 2.0 
es una web de comunicación, pues al ser primordial la participación de 
los usuarios, incluso entre ellos mismos y no solo con la propia página, 
se dará un intercambio de información. (Corino, 2017). Además, otra 
característica esencial de la web 2.0 es la aparente universalidad que 
contempla en contrariedad con lo áspero de la web 1.0 que resulta en 
una exclusiva cantidad de usuarios. (Corino, 2017). 

1.2. Irrupción de los Sistemas Gestores de Contenido (CMS).

La versatilidad e intuitividad de los sistemas gestores de contenido 
(Content Management System, CMS por sus siglas en inglés,) han permi-
tido que la creación y propagación de contenido en la Web 2.0 adquieran 
un mayor alcance y, por ende, una mayor difusión. Juan Julián Melero 
(2005) analiza y explica lo que es un CMS de la siguiente manera:

 
Empecemos por el final, lo del sistema: se trata generalmente de 
un conjunto de herramientas, apoyado habitualmente por una base 
de datos, y que consisten en una serie de programas en un servidor 
web, y, opcionalmente, una serie de programas cliente que te permite 
acceder fácilmente a esos programas en el servidor. Sigamos con 
lo de la gestión de contenidos: desde el punto de vista del usuario 
del sistema, se trata de gestionar, de forma uniforme, accesible, y 
cómoda, un sitio web dinámico, con actualizaciones periódicas, y 
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sobre el que pueden trabajar una o más personas, cada una de las 
cuales tiene una función determinada... 

La proliferación de ingente cantidad de información en la web se 
debe en gran medida a estos sistemas gestores de contenido. Ello se 
debe a la facilidad de implementación y uso que ofrecen. No es no-
vedad entonces, que la base primordial de plataformas de la web 2.0 
como blogs, wikis o redes sociales sean estos sistemas, que trabajan 
en conjunto con sistemas de gestión de otros tipos como documental o 
conocimiento. (Fumero & Rocas, 2007).

En el caso específico de los blogs, éstos representan en la web social 
uno de los fenómenos principales y característicos, debido a su impacto 
en la dinámica de los medios de información en internet. Lo novedoso 
en su aparición fue la relativa facilidad y sencillez en comparación con 
las plataformas predecesoras y cambiando sustancialmente la forma de 
ver la web, reflejando una socialización de ésta. Una de las caracterís-
ticas más resaltantes de este tipo de plataformas es la personalización 
que permite se tenga una interfaz de usuario de acuerdo a la temática 
del blog, en la cual el autor tenga que preocuparse más por el contenido 
de su bitácora.

1.3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS – ONU)

Hacia mediados del año 2015, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) propuso la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 
cuyos objetivos fueron presentados de manera oficial en enero de 2016. 
Son 17 objetivos clasificados cada cual de acuerdo a las necesidades 
que se consideran primordiales para el término de la próxima década 
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y que en conjunto son reflejo de una política que integra crecimiento 
económico, bienestar social y la protección del medio ambiente. El 
presente trabajo se enmarca dentro del quinto objetivo de desarrollo 
sostenible denominado Igualdad de género, específicamente la meta 
5.b que busca “mejorar el uso de la tecnología de la información y las 
comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”. 
En efecto, el acceso y uso de los medios tecnológicos por parte de las 
mujeres en el Perú es fundamental para que se posicionen, ellas y sus 
ideas, en las decisiones que se llevan a cabo desde el hogar hasta las 
decisiones de interés nacional.

1.4 Mujeres Quechuahablantes en el Perú

En el Perú no hay estudios que hayan determinado el número exacto 
de mujeres quechuahablantes, sin embargo, hay dos trabajos que per-
miten un acercamiento a cifras determinadas: un sondeo de la empresa 
encuestadora GFK en 2015 y el Censo de Población y Vivienda del año 
2017 a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
En el primero de ellos se hace énfasis en la capacidad de aprender un 
idioma como segunda o tercera lengua y ser considerado como persona 
hablante de un idioma sin necesidad de tenerlo como lengua materna. 
Sin embargo, en el segundo, considerado de cifras oficiales, carece de 
la universalidad del anterior y hace énfasis sólo en aquellos que tienen 
al quechua como lengua materna.

Para efectos de este trabajo, la encuesta de idiomas en el Perú rea-
lizada por GFK en 2015 es útil al considerar no solo a las personas que 
tienen al quechua como lengua materna, sino también a los que lo han 
aprendido en algún momento de su vida. Los resultados de la encuesta 
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arrojan que un 18% de la población peruana habla el idioma quechua. 
Dicho estudio también muestra que el 82% y 81% de la zona rural y 
sector socioeconómico D/E, respectivamente, hablan quechua; lo que 
muestra que hay una relación directamente proporcional. Sin embargo, 
la encuesta de 2015 no hace una división según sexo de las personas 
quechuahablantes, por lo que no muestra el porcentaje de mujeres que 
hablan el idioma.

Por otro lado, de acuerdo con las cifras obtenidas de la base de da-
tos liberada del Censo de Población y Vivienda realizado por el INEI 
en 2017, hay 3 799 780, habitantes peruanos cuyo idioma con el que 
aprendieron a hablar es el quechua (13.6% de la población total). De 
dicha cifra, 1 980 842 son mujeres, es decir, más de la mitad y representa 
un 7.09% del total de habitantes. Sin embargo, esta cifra no es exacta 
al hablar de la totalidad de la población quechuahablante en el Perú, 
pues en esta no se considera a las personas que aprendieron el quechua 
como segunda o tercera lengua.

1.5 Población Quechuahablante y el Uso de Tecnologías Digitales

La práctica de la lengua quechua en el Perú tiene dificultades que 
distintos programas sociales fomentados por el gobierno y por organi-
zaciones no gubernamentales han intentado superar con relativo éxito 
en los últimos tiempos. El acceso a los servicios básicos es fundamental 
para cualquier ciudadano, sin emabrgo, Pamela Nuñez (2002) describe 
una situación que no ha tenido cambios importantes:

Los países andinos donde se habla esta lengua cuentan con escasos 
recursos económicos a nivel general para resolver sus necesidades 
básicas; por tanto, aunque existen universidades y organismos gu-
bernamentales y no gubernamentales interesados en rescatarla y 
difundirla, no cuentan con un presupuesto específico destinado para 
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ello. Crear contenidos en quichua, en cualquier área tecnológica o 
social y además coincidentes con otros idiomas se ha convertido en 
una tarea desalentadora y excesivamente costosa

El uso de las tecnologías se presenta como un requisito formal para 
acceder a diversos bienes y servicios: acceder a un empleo, trabajar 
desde el hogar, interactuar con el Estado, o inclusive tomar decisiones 
políticas. (Escuder, 2017) Así, también las tecnologías digitales son 
fundamentales para la preservación y difusión de lenguas autóctonas 
de una determinada región. Sin embargo, para que se dé la propagabi-
lidad del contenido, se deben cumplir condiciones fundamentales en 
una sociedad como el acceso a internet. Según el Informe Técnico de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares del INEI 
correspondiente a los tres primeros meses del año 2018, solo el 17.5% 
de habitantes de lengua nativa en el Perú (entre las que se incluye al 
quechua) hace uso de internet. Tomando en cuenta el censo realizado 
por la misma institución, la media máxima de población quechuaha-
blante con acceso a internet es de solo 664 961 personas. La situación 
se torna aún más compleja si reducimos el cálculo aproximado a la 
población exclusivamente femenina de lengua quechua: 346 647 es la 
cifra máxima de mujeres quechuahablantes con acceso a internet, cifra 
que con estudios más específicos se reducirá considerablemente.  

1.6. Desigualdad e Inequidad

La situación de inequidad en las sociedades latinoamericanas es 
una constante que, a pesar de los múltiples esfuerzos por erradicarla, 
se ha mantenido como característica casi inherente de la región. La 
UNESCO en 2015 identificó tres vectores principales por donde pasan 
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las desigualdades: la clase social, la condición indígena y la zona de 
residencia. (UNESCO, 2013). Dentro de la condición indígena se inclu-
yen los factores lingüísticos y culturales. Esas tres condiciones se ven 
reflejadas en las cifras producto del estudio realizado por la compañía 
GFK en 2015 tal como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 1. (wanka.pe, 2015)

Además de la variante lingüística, en el Perú la discriminación por 
género también es un factor que no permite el recorte de la desigual-
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dad. En ese contexto, las mujeres quechuahablantes que incursionan 
en la red han tenido que lidiar con una doble problemática que aqueja 
a la nación.

2. Material y Métodos

2.1. Justificación, Objetivos y Metodología.

Este artículo tiene como objeto de estudio los recursos que la plata-
forma web Blogger, de tipo CMS, proporciona, su uso y aprovechamien-
to en los blogs “Nora Alarcón”, “Tuta Wayra”, “Curso de Quechua”, 
“Noemi Vizcardo” y “Lily Flores Palomino-K’ancharina”.

Tabla 1.
Blogs, blogueras y lugar de origen

BLOG BLOGUERA(S) LUGAR DE ORIGEN

Nora Alarcón Nora Alarcón Ayacucho

Tuta Wayra Dida Aguirre/Lily 
Flores Palomino

Huancavelica/
Apurímac

Curso de Quechua  Dina Vera

Noemí Vizcardo Noemí Vizcardo Cusco

Lily Flores 
Palomino - 

K’ancharina
Lily Flores Palomino Apurímac

Esta selección se justifica al ser escasos lo blogs con los filtros 
requeridos. Todos los blogs mencionados son de autoría o co-autoría 
femenina, además todas tienen en común que hablan quechua, ya sea 
como lengua materna o lengua aprendida, y el énfasis que hacen de 
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esto último en sus blogs. Se trata, por lo tanto, de ver también qué tipo 
de relación existe entre el origen y la explotación de los recursos que 
la web 2.0 brinda a través de los CMS.

Para dichos fines, este trabajo ha sido realizado a partir de una 
pertinente revisión bibliográfica. Se trata de una investigación básica 
descriptiva. Se empleó la metodología inductiva de carácter cuantita-
tivo (Análisis de contenido) y cualitativo (observación y estudios de 
caso único). Además, el análisis comparativo nos permite sintetizar 
las características comunes, así como las divergencias en el uso de los 
recursos web.

El presente artículo es relevante socialmente porque permite cono-
cer el estado de la difusión de contenido en la lengua quechua en una 
de las plataformas más usadas a nivel mundial, específicamente cuya 
autoría recae en una mujer. Además, tiene importancia académica pues 
al ser de tipo descriptiva, servirá de consulta para investigaciones que 
la requieran posteriormente.

2.2. Análisis de Contenido y Fichas de Observación.

La muestra contiene cinco blogs que cumplen con los parámetros 
establecidos en este trabajo. La fecha de creación varía en cada blog, 
así como su estado de actividad. Se optó por dividirlos en Vigentes 
y No Vigentes. Asimismo, por la temática de cada blog, la muestra 
contiene tres blogs de Literatura y dos de  Educación y Variedades.
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Tabla 2.
Fechas de primer y última publicación y estado de los blogs

Blog Autora
Fecha de 
Primera 

Publicación

Fecha de 
Última 

Publicación
Estado

Nora Alarcón

http://malvitalucero.
blogspot.com/

Nora Alarcón Noviembre 
de 2006 7/22/2018 Vigente

Tuta Wayra

http://tutawayra.
blogspot.com/

Lily Flores 
Palomino/Dida 

Aguirre
Octubre de 

2005 10/11/2017 NO 
Vigente

Quechua nuestra lengua

https://
quechuanuestralengua.

blogspot.com
Dina Vera Julio de 

2009 11/10/2015 NO 
Vigente

Habla quechua

http://hablaquechua.
blogspot.com/

Noemí 
Vizcardo

Junio de 
2005 08/25/2018 Vigente

Lily Flores Palomino - 
K’ancharina

http://kancharina.
blogspot.com/ 

Lily Flores 
Palomino

Setiembre 
de 2009 01/25/2010 NO 

Vigente

Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 
Formación del Profesorado (INTEF), unidad del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte de España, explica en su portal web cuáles son 
algunas de las características con las que debe contar un blog:

• Hipermedia. Los artículos pueden contener texto, enlaces, 
imágenes, audios, vídeos, animaciones flash, etc.
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• Organización cronológica. Los artículos se ordenan de 
forma cronológica mostrando primero los artículos más 
recientes.

• Búsquedas. Los blogs proporcionan herramientas que faci-
litan la búsqueda de entradas a partir de un término, fecha, 
autor, etc.

• Metadatos. Las etiquetas o palabras clave asignadas a un 
artículo contribuyen a la organización temática de la infor-
mación facilitando su posterior búsqueda.

• Comentarios. La posibilidad de que los lectores envíen sus 
comentarios permite establecer un interesante flujo de debate 
en torno a los artículos publicados.

• Suscripción. La suscripción RSS o Atom a los artículos y 
comentarios de un blog permiten disponer de las últimas 
novedades publicadas en el navegador web o lector de no-
ticias sin necesidad de acceder directamente a ese sitio web.

• Enlaces inversos. También llamados trackbacks permiten 
conocer si alguien desde su blog ha enlazado a una entrada 
publicada en nuestro blog o viceversa. Si así se configura 
los trackbacks pueden aparecer junto a los comentarios de 
un artículo.

• Integración. Los blogs permiten mostrar incrustados en sus 
páginas recursos multimedia alojados en servicios web 2.0: 
imágenes, audios, vídeos, etc.

La tabla 3 muestra las diferencias entre Hipermedia e Integración.
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Tabla 3.
HIPERMEDIA INTEGRACIÓN

• El contenido multimedia que 
acompaña a los artículos son 
subidos directamente a la plata-
forma.

• Dependiendo del tamaño de los 
archivos, puede tardarse en mos-
trar el contenido.

• El contenido multimedia que 
acompaña a los artículos son 
compartidos o redirigidos a través 
de enlaces de otras plataformas.

• No se sube directamente el con-
tenido multimedia.

• Es mucho más rápido que subir 
directamente. 

El análisis comparativo muestra cuántas y cuáles de las características 
elementales de un blog contienen los ejemplos de la muestra. 

Tabla 4.
Características de los blogs muestreados

Característica

//

Blog

Habla 
quechua

Tuta 
Wayra

Quechua 
nuestra 
lengua

Nora 
Alarcón K’ancharina

Hipermedia ✓ ✓ ✓ ✓

Organización 
cronológica

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Búsquedas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Metadatos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comentarios ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suscripción ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Enlaces 
inversos ✓

Integración ✓ ✓ ✓
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- Habla quechua

• El contenido está ordenado cronológicamente y clasificado 
por meses y año, en ese orden.

• La barra de búsquedas es la que por defecto proporciona 
Blogger.

• Los comentarios se muestran en la misma página del post, sin 
embargo, para realizar un comentario se muestra otra página.

• El contenido multimedia presente en el blog se sube hacien-
do uso de la hipermedia y la interacción. Las imágenes han 
sido subidas directamente al blog, mientras que hay vídeos 
que han sido compartidos a través de YouTube y Facebook 
y presentaciones de diapositivas que han sido compartidas 
a través de SlideShare.

- Nora Alarcón

• El orden cronológico del blog está segmentado en fecha 
exacta del blog y año. Esta característica representa una al-
ternativa que le permite al visitante de la plataforma obtener 
una búsqueda más precisa. 

• Barra de búsquedas por defecto.

• Los comentarios se redirigen a una página distinta a la del 
artículo.

• El contenido multimedia se comparte siguiendo tanto los 
parámetros de la hipermedia como de la interacción. Las 
publicaciones más recientes son las que incluyen contenido 
compartido de la plataforma YouTube.

- Quechua nuestra lengua

• Orden cronológico mes-año respectivamente.
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• Barra de búsquedas preestablecidas.

• Los comentarios se muestran y se pueden hacer en la misma 
página en la que se encuentra el artículo. Además tiene la 
opción de escoger una cuenta de distinta plataforma para 
comentar.

• El contenido multimedia se muestra como una instancia solo 
lineal y de acompañamiento a la publicación. El contenido 
compartido a través de otras plataformas es mínimo (videos 
de YouTube).

- Tuta Wayra

• Es el blog que contiene menos recursos de CMS del total 
de la muestra.

• Es el único blog de la muestra que tiene dos autoras.

• Es el blog que menos duró de la muestra- Solo cuenta con 
dos publicaciones hechas el mismo día.

• Tanto las barras de búsquedas cómo el enlace de comenta-
rios se encuentran en el estilo que por defecto proporciona 
Blogger.

- Lily Flores Palomino - K’ancharina

• La bloguera de este espacio fue bloguera de Tuta Wayra.

• La organización cronológica está en fecha exacta-año res-
pectivamente.

• El contenido que se encuentra en el blog es lineal: las pu-
blicaciones o son solo texto o son solo imagen.

• El contenido multimedia es presentado siguiendo la caracte-
rística Hipermedia. Sin embargo, las imágenes subidas son 
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de portadas de libros y no contiene ninguna descripción o 
redireccionamiento.

• No hay Interacción en el blog.

• Los comentarios se hacen y observan en la misma página 
del artículo.

3. Resultados y Discusión

En primer lugar, el análisis nos presenta que las blogueras de la 
muestra no explotan al máximo las posibilidades de un blog. En efecto, 
de las características que han sido descritas anteriormente, solo cinco 
son cumplidas por la totalidad de blogs: Búsquedas, Comentarios, 
Metadatos, Organización cronológica y Suscripciones. Sin embargo, 
aun cuando la plataforma proporciona automáticamente estos recur-
sos, también hay opción de personalizar. En el caso de Búsquedas y 
Suscripciones, el 100% de la muestra utiliza el modelo que por defecto 
están en los blogs. Estos modelos no son interactivos, dado que los fil-
tros y enlaces, respectivamente, son generales y cada blog necesita un 
estilo distinto ya sea por la temática, contenido o simplemente porque 
la “propagabilidad” necesita versatilidad e interacción (Jenkins et al., 
2015). Asimismo, en la característica de Comentarios se observa que 
un 40% de la muestra redirige a otra página tanto para la visualización 
como para comentar, otro 40% permite observar y comentar en el mismo 
sitio del artículo y un 10% permite observar en la misma página, más 
no comentar. Excluyendo a los dos blogs que no redirigen a una página 
distinta, el otro 30% se encuentra en grave desventaja con respecto a 
otro tipo de CMS como los foros.
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En segundo lugar, se observa que las blogueras no conocen o con-
fían en la manera en la que el contenido multimedia puede potenciar 
un post. Si bien el 80% cumple con la Hipermedia, buena parte del 
contenido que se ha subido a la web no brinda una información adi-
cional y en muchos casos hay imágenes o videos sin ningún tipo de 
acompañamiento. Asimismo, en algunas publicaciones se observa que 
es el público el que solicita la Interacción en los blogs, característica 
que solo 3 de los 5 tienen.

Para finalizar, una muestra de que las características trabajadas en 
este artículo son fundamentales para la propagabilidad de contenido, es 
la cantidad de seguidores de cada blog. El blog que tiene más seguidores 
es Quechua Nuestra Lengua con solo 48. Además, no sorprende que los 
blogs que aún siguen vigentes, Nora Alarcón y Habla Quechua sean los 
que cumplen ocho y siete características respectivamente.

4. Conclusiones

• La investigación realizada reafirma la hipótesis inicial de 
que las blogueras de la muestra no aprovechan al máximo 
los recursos que un CMS puede proporcionar.

• Las características presentes en los blogs de la muestra refle-
jan el por qué de la poca acogida de estos blogs. En efecto, 
el blog que tiene más adscritos cuenta con 48, una cifra 
muy pobre.

• Mientras más características de las señaladas contenga un 
blog, mayor número de seguidores tendrá. Esto refleja la 
relación proporcional entre características y número de se-
guidores. 
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Revista Azmina: Imagens e Possibilidades 
Heterotópicas Feministas na Plataforma Online

Gabrielle Vívian Bittelbrun1

1 Os Trampolins para as Novas Formas de Jornalismo para as 
Mulheres

Se os obstáculos que o jornalismo vêm enfrentando nos últimos 
anos na busca por leitores têm sido registrada em pesquisas acadê-
micas, o encerramento dos títulos impressos mais tradicionais e as 
grandes dificuldades financeiras de gigantes do mercado editorial, 
a exemplo da Editora Abril2, demonstram que se está diante de um 
cenário inusitado no campo jornalístico. Essa conjuntura não deixa 

1. Doutora em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da 
linha de pesquisa Crítica Feminista e Estudos de Gênero.

 Bolsista pela Newton Mobility Grant, da British Academy.
 E-mail: gabrielle.bittelbrun@gmail.com
2. Jornais, livros, revistas e papelaria tiveram um recuo de 16,1% nas vendas 

registradas em 2016 em relação ao resultado computado no acumulado do ano 
anterior, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
apresentada no livro de Alexandre Lenzi (2018). O autor ainda destaca que, 
segundo relatórios do Instituto Verificador de Comunicação (IVC), os cinco 
maiores jornais do Brasil (Folha de S. Paulo, O Globo, Super Notícia, O Estado 
de S. Paulo e Zero Hora) apresentaram uma queda de 6% na circulação média. 
Como também vem sendo amplamente divulgado pela mídia, a versão impressa 
de revistas de diversas áreas está sendo descontinuada nos últimos anos. Só em 
2018, encerraram-se versões impressas de títulos variados, como Elle, Boa Forma 
e Cosmopolitan, da Editora Abril, Playboy, que encerrou as tiragens com a editora 
PBB, e Rolling Stone, da Editora Spring, apenas para citar alguns. Na esteira 
dessas dificuldades, desde agosto de 2018, a Editora Abril está em processo de 
recuperação judicial. 
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de ser produto de uma nova lógica no consumo de informações, 
impulsionada pelas redes. Mas não deixa de ser também resultado 
de reivindicações sociais, em prol da maior representatividade e 
igualdade, inclusive nos meios, e da emergência de outros discursos, 
que surgem além dos veículos hegemônicos. Isso fica claro quando 
se tratam das revistas femininas. 

As publicações voltadas para mulheres que eclodiram no mundo 
ocidental desde o século 17 se consolidaram trazendo recomendações 
para elas cuidarem da casa, dos filhos, do marido. Em uma fórmula 
que foi se re-atualizando ao longo das décadas, esses magazines, em 
seu universo impresso, povoaram as páginas com mulheres brancas, 
heterossexuais, mães. Por isso, o surgimento das revistas online, de 
cunho notadamente feminista, que despontam no Brasil especialmente 
a partir de 2015 não deixam de ser um levante em prol da maior repre-
sentatividade de outras mulheres e mesmo em prol de outras maneiras 
de ser mulher. 

Vale lembrar que, como expôs Constância Lima Duarte (2016, 
p. 14), tanto a imprensa dirigida e pensada para as mulheres, portanto, 
a feminina, como a imprensa feminista, que se distingue por protestar 
contra a opressão e a discriminação e exigir a ampliação de direitos 
civis e políticos, se consolidaram principalmente a partir do século 
19 e tiveram, as duas, atuação decisiva na “formação intelectual da 
mulher e na construção cultural e discursiva de sua identidade” (Du-
arte, 2016, p. 14). Porém, é importante olhar para esse novo hall de 
revistas feministas que surgem nas redes, alinhadas às proposições 
sociais do século 21 e às manifestações por maior empoderamento 
feminino. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que, embora se de-
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clarem abertamente como feministas, essas novas revistas contemplam 
o eixo de “publicações femininas”, fazendo-se valer de alguns de seus 
recursos e temáticas. 

Ana Beatriz da Silva (2017, p. 28) lembra que a internet facilitou 
o processo de produção de conteúdos alternativos àqueles dos grandes 
grupos editoriais, mobilizando a luta política de determinados grupos ou 
mesmo fazendo “circular a produção de representações fora do circuito 
institucionalizado do mercado”. Se os blogs estiveram entre as primeiras 
iniciativas com esse viés, as revistas eletrônicas, impulsionadas pelas 
manifestações nas redes por igualdade, se consolidam como “uma 
arma política para as mobilizações do feminismo” (Silva, 2017, p. 4). 
Dulcilia Buitoni e Martha Lopes (2018) reforçam que essas iniciativas 
fazem parte de um ciberativismo que, no Brasil, surge a partir de junho 
de 2013, com a série de mobilizações articuladas pela internet a partir 
da insatisfação popular com a representação política e a desconfiança 
nas instituições3. 

Nesse contexto, destaca-se a revista AzMina. Criada em agosto 
de 2015 pela jornalista Nana Queiroz, que desejava trabalhar em uma 
redação feminista e tinha como objetivo “dar um pouco de voz para o 
lado negligenciado pela imprensa em geral” (Queiroz, 2017). A revis-
ta, composta por um time variado de mulheres, tem entre seus focos 
o jornalismo investigativo4. É preciso observar, então, quem são as 

3. Em referência a diversos autores, as pesquisadoras explicam o que se convencionou 
chamar de “Primavera de Mulheres”, ou seja, os protestos que atingiram o ponto 
alto em 2015, com convocações, via redes sociais, para ações e mobilizações 
feministas no Brasil (Buitoni & Lopes, 2018). 

4. De acordo com Buitoni e Lopes (2018), o projeto independente norte-americano 
Bitch Media (http:// bitchmedia.org), que propõe conteúdos impressos e online, 
serviu de inspiração para AzMina.
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mulheres trazidas pelo magazine, que instrumentos utiliza, e quais são 
os lados que a revista contempla, em comparação com os conhecidos 
títulos mais tradicionais. 

Com base no ensaio fotográfico, assinado por Jéssica Chamma, da 
primeira reportagem especial publicada no portal em 2019, “Gordura é 
doença?”, com o texto de Camila de Lira, a intenção é analisar os recur-
sos usados por AzMina e como o título se delimita como diferenciado. 
Nestas análises, considera-se a metodologia da gramática do design 
visual que, proposta por Gunther Kress e Theo van Leeuwen (2001; 
2006), têm como suporte a sócio-semiótica, como teoria interessada 
no significado das imagens, considerando também os contextos e as 
interações sociais.

Admite-se ainda que AzMina vem promovendo espaços heterotópi-
cos, conceituados por Michel Foucault (2001), sendo capaz de indicar 
outras possibilidades, como veículo de comunicação, tanto no quesito 
das atribuições de gênero como no quesito representatividade, em cons-
truções textuais e imagéticas que não haviam sido encontradas até então 
nos meios impressos do setor. Nesse sentido, AzMina emerge como 
uma plataforma heterotópica feminista, nos termos de Tânia Navarro 
Swain (2003). Ao mesmo tempo, o veículo só consegue se viabilizar a 
partir das democráticas vias da internet, que facilita na disseminação 
das informações, na captação de recursos - a partir de financiamentos 
coletivos -, no diálogo mais próximo com o público e, especialmente, 
como se supõe, na apresentação de personagens até então invisibilizadas 
na mídia, como um espaço de privilégio, o que reforça a importância 
destas discussões.
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2 Possibilidades Heterotópicas Feministas

Margareth Rago (2014, online) pontuou que as associações entre 
os trabalhos foucaultianos e os pensamentos feministas podem ajudar 
para “novas formas de pensar serem criadas, denunciando as relações 
de poder constitutivas dos saberes dominantes e abrindo espaços para 
a imaginação criativa”. Como atesta ainda Rago (2014), a luta contra 
a violência sofrida pelas mulheres passa não apenas por sua exclusão 
física como também por questões do âmbito simbólico e do imaginá-
rio social, que hierarquizam o mundo, produzindo regimes de verdade 
excludentes e autoritários.

Nesse sentido, é necessário resgatar o conceito de heterotopia, de 
Michel Foucault. Em “Outros espaços” (2001), Foucault define as he-
terotopias como lugares reais, lugares efetivos que são desenhados na 
constituição da sociedade e que são contra-lugares. São lugares reais, 
localizáveis, em que “os outros posicionamentos reais que se podem 
encontrar no interior da cultura estão ao mesmo tempo representados, 
contestados e invertidos”; são “espécies de lugares que estão fora de 
todos os outros lugares” (Foucault, 2001, p. 415). Tomando como 
referência esses preceitos, Tânia Swain (2003, online) define uma he-
terotopia feminista como uma experiência material específica, em um 
determinado local e período, “em que mulheres/feministas criam um 
espaço outro de fluidez, crítica e modificação de suas autorrepresentações 
e das representações sociais sexuadas, onde a identidade é movimento, 
o ser e a ação política são a transformação”. 

Considerando a instabilidade das identidades e das identificações 
de gênero, é necessário refletir sobre as possibilidades de liberação e 
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transformação das normas que surgem justamente a partir desses me-
canismos de inconstância. De acordo com o que explica Swain (2003), 
precisamos pensar nessas descontinuidades internas como traços cons-
titutivos de cada um. Mas, mais do que isso, admitindo a ligação entre 
aquelas que criticam e refletem sobre as fissuras e instabilidades, seria 
possível chegar a alternativas de transgressão e promover heterotopias 
feministas, como lugares onde as determinações binárias e de gênero 
são ultrapassadas, promovendo condições para sujeitos agentes e ob-
jetos de ação.

Dessa maneira, para Tânia Swain (2003), a iniciativa feminista 
se apoia em uma experiência designada para melhor desconstruir tal 
experiência. Ou seja, as feministas são aquelas que estão situadas no 
mundo de significações, mas que se propõem fora de seus contornos 
para, desse modo, partir para movimentos de crítica e desconstrução. 
As heterotopias feministas, portanto, devem ser consideradas como es-
paços simbólicos e políticos, que não teriam sido imaginados até então. 
Resumindo, para Swain (2003, on-line), esses “lugares fora de todos os 
lugares” são criados quando imagens e valores são destruídos e “quando 
se inauguram sentidos, lugares, rupturas lá onde não são esperadas”. A 
proposta aqui, portanto, é averiguar quais são esses outros caminhos e 
como eles vêm sendo propostos no veículo online, a partir da análise 
de seus direcionamentos e imagens. 

3 As Abordagens Diferenciadas de AzMina

À época do lançamento da revista Azmina, Nana Queiroz, que assu-
miu como diretora de redação do veículo on-line, afirmou que “as revistas 
tradicionais fazem com que as leitoras se sintam feias, inadequadas e 
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presas no corpo errado” (O Globo, 2015). Na ocasião, ela disse que 
chegou a pensar que tais conteúdos mais conhecidos, com as famosas 
sugestões de dietas, eram o que as mulheres brasileiras queriam ler, até 
que percebeu o engajamento do público nas campanhas de protestos 
feministas nas redes sociais. Segundo ela, foi quando notou que as mu-
lheres, de fato, queriam matérias diversas e críticas, mas faltava oferta, 
o que serviu como mote para a criação de AzMina. Mais recentemente, 
a publicação assumiu a bandeira do jornalismo pela equidade, o que é 
reiterado pelo seu slogan e pelos últimos depoimentos de sua porta-voz.

O magazine almeja trazer, então, grandes reportagens e mostrar 
mulheres de diversos perfis. A revista é uma das iniciativas da organi-
zação de mesmo nome que, sem fins lucrativos, tem como missão trazer 
“informação e educação feminista e independente” (Azmina, 2019). 
Entre as ações previstas estão também projetos de conscientização, 
palestras e consultorias, sobre assuntos relacionados aos direitos das 
mulheres, que são realizados em empresas, organizações, universidades 
e etc. Contudo, um dos focos principais tem sido mesmo a revista, que 
almeja trazer “mulheres de A a Z”. Voltada ao “jornalismo investigativo 
acessível, de qualidade”, a publicação tem, portanto, entre seus valores 
trazer vozes diferentes.

Entre os assuntos contemplados, há pautas de cunho notadamente 
feminista, como os funks feministas, por exemplo, e matérias sobre 
como evitar relacionamentos abusivos. Por outro lado, além de trazer 
reportagens de enfoque político ou mesmo de esportes, a revista não 
deixa de abordar ainda temáticas de moda, comportamento, sexuali-
dade. Não é difícil perceber, então, que o magazine chega a remeter 
às concepções mais tradicionais de revistas femininas. Ela igualmente 
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se vale da linguagem coloquial, do tom de proximidade com a leitora, 
invocando as conhecidas “fórmulas” dos textos voltados para as mu-
lheres. Porém, em suas abordagens, AzMina parece unir, com um viés 
feminista, aspectos dessas publicações para o público feminino com 
características do jornalismo informativo que, pela aridez de assuntos 
contemplados, como política e questões sociais, tende a ser associado ao 
público masculino, enquanto as mulheres seriam associadas aos temas 
do âmbito doméstico ou a comportamento e moda. Portanto, a revista 
traz reportagens mais aprofundadas, sobre prostituição, por exemplo, 
mas também conta com o formato de “listinhas”, com sugestões de 
séries ou de livros feministas.

Nesse sentido, é possível notar como AzMina lança mão de recur-
sos já conhecidos, como as reportagens investigativas, do campo do 
jornalismo informativo, e das listas com dicas de entretenimento, tão 
famosas nas revistas femininas, para propor algo novo e que pretende 
colocar em xeque atribuições e desigualdades relacionadas a gênero. A 
revista problematiza, inclusive, essa restrição fundamental das mulheres 
às abordagens mais leves que, para autoras como Colette Guillaumin 
(1994), acaba justamente por restringir a atuação feminina em determi-
nados campos institucionais, como se coubessem apenas aos homens 
as decisões nas estruturas coletivas

Enfim, o caráter transgressor é endossado pela escolha das per-
sonagens, que simplesmente não costumam aparecer nos veículos 
hegemônicos. A busca por representatividade se manifesta nas capas 
do portal, que não traz celebridades, e nas matérias, que contam com 
mulheres trans, gordas, negras, brancas, magras, indígenas. Há uma in-
tenção de ampliar a capacidade de agenciamento conferida às mulheres, 
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aumentando tanto o leque de representadas como o universo de temas 
contemplados, extrapolando àqueles normalmente associados a elas.

Ana Beatriz da Silva (2017, pp. 33-34) considera que o aspecto 
pedagógico comum das revistas femininas é proposto, em AzMina, 
com uma preocupação em fornecer uma “educação política” para o 
pensamento feminista, informando sobre questões relacionadas ao mo-
vimento. Segundo Ana Beatriz da Silva (2017, p. 34), a “conselheira” 
é “feminista, garantindo que os conselhos podem ser empoderadores 
em vez de reforçarem padrões de gênero”. Ainda de acordo com a 
pesquisadora, a estratégia de AzMina é a de não rejeitar os conhecidos 
símbolos do que seria uma “feminilidade”, a exemplo da moda, e nem 
questionar profundamente o que fundamenta tais símbolos, mas dar 
“direito a uma feminilidade expandida, proporcionada pelo engajamento 
com feminismo e pela seguridade da representação” (Silva, 2017, p. 34). 

Podemos supor que AzMina se vale, então, dos campos associados 
a um “ser feminina” para, a partir daí, subvertê-los em alguma medi-
da, propondo diferenças muitas vezes invisibilizadas e consolidando 
suas proposições feministas. Há, então, todo um ideal de transgressão 
proposto pelo magazine, em relação aos meios de comunicação tra-
dicionais, passando pelo modo como as temáticas são abordadas e 
pelas personagens colocadas em destaque, o que deve ficar ainda mais 
evidente, quando admitimos como exemplo imagens que vêm sendo 
destacadas pelo veículo.

4 As Mulheres no Foco das Imagens

Autoras a exemplo de Linda Nochlin (1988) já destacaram que as 
mulheres se tornaram o alvo das imagens nos meios de comunicação, 
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herdando uma posição de passividade tão recorrente nas artes visuais. 
Para ela, a ideia de mulher como objeto de olhar e como incapaz de 
entender as estratégias sofisticadas da alta cultura e de responder aos 
discursos estéticos, ou seja, incapaz de ser produtora de arte, tem sido 
mantida em um universo artístico cultural e acadêmico dominado pelo 
poder masculino e por atitudes patriarcais. Tratando do cinema narra-
tivo tradicional, Laura Mulvey (2011, p. 124) também pontuou, já no 
final da década de 1990, que, em um contexto configurado por assi-
metrias sexuais, “o prazer de olhar polarizou-se entre ativo/homem e 
passivo/mulher”. Como afirmou a autora, no cinema, as mulheres são 
simultaneamente olhadas e expostas, com a aparência codificada para 
“provocar forte impacto visual e erótico, de tal maneira que possam ser 
conotadas com a qualidade de serem olhadas” (Mulvey, 2011, p. 124). 
Segundo a autora, quanto ao potencial voyeurista, diferentemente do 
striptease, do teatro ou de outros espetáculos, o cinema não só reforça 
essa qualidade da mulher como alvo do olhar, mas ainda aponta como 
ela deve ser olhada no espetáculo. 

Nesse sentido, é possível admitir, inclusive, algumas aproximações 
com as revistas, que igualmente propõem como a mulher deve ser vista. 
E, se os filmes se valem de montagens e alterações de planos nesses 
processos, as tradicionais revistas femininas impressas igualmente lan-
çam mão de recursos próprios, complementados ainda pelos retoques 
de programas de computador, na construção de imagens, reforçando, 
edição por edição, a figura feminina como alvo do olhar e a sua liga-
ção com a beleza, a sensualidade e a passividade. Imagens de uma 
mulher para ser apenas contemplada, sem desenvolver qualquer ação, 
são frequentes nesses títulos mais conhecidos voltados para o público 
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feminino. É preciso considerar, portanto, como a revista AzMina se 
diferencia nesses quesitos relacionados às imagens. 

Tem-se como aliada a gramática do design visual, de Gunther Kress 
e Theo van Leeuwen (2001; 2006) que promove a conscientização das 
imagens como códigos dotados de significado social. Desse modo, 
em suas obras, os autores têm como suporte a sócio-semiótica, como 
teoria interessada no significado, em todas as suas formas, gerado nos 
contextos e nas interações sociais. Ou seja, o social é a fonte, a origem 
e o gerador desse significado. 

A intenção aqui não é realizar um inventário sistemático como pro-
puseram os estudiosos, mas contar com ferramentas dessa metodologia 
para entender como têm sido apresentadas as mulheres na plataforma 
online, quais são as diferenciações no modo como são retratadas, e como 
isso pode contribuir para novas formas de representação das mulheres 
nos meios de comunicação. 

Quando se parte para analisar as imagens, desse modo, é necessário 
um olhar sobre o todo em que três coisas são desenhadas simultanea-
mente: uma formação de discurso ou combinações de discursos; uma 
particular (inter)ação, na qual o discurso é inserido, e um modo particular 
de combinar modos semióticos (Kress & Leeuwen, 2001). A gramática 
do design visual, assim, pontua três frentes de representações básicas 
que se subdividem e se relacionam umas com as outras: a dimensão 
representacional, que admite o que é trazido pela imagem, a dimensão 
interacional, que analisa as relações que a imagem estabelece com os 
seus observadores, e, por fim, a dimensão composicional, que tem como 
foco a integração dos elementos anteriores em uma composição que 
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faça sentido, o que será considerado na análise de uma reportagem de 
AzMina.

5 As Imagens em “Gordura é Doença?” 

A primeira reportagem especial de AzMina de 2019 é “Gordura é 
doença?”. Publicada em 22 de janeiro deste ano, a matéria assinada 
por Camila de Lira e editada por Thais Folego foi ilustrada pelo ensaio 
fotográfico realizado por Jéssica Chamma. A reportagem informa so-
bre os estigmas sociais relacionados ao corpo gordo e traz uma série 
de depoimentos de especialistas e entrevistadas, ressaltando aspectos 
históricos, além de promover um debate sobre a relação entre questões 
de saúde e peso.

O ensaio da matéria é composto por oito fotos, todas protagoniza-
das pela mesma personagem: a bailarina Luana Nazareth, de 29 anos, 
que também é uma das entrevistadas. Na reportagem, ela conta como 
a falta de diversidade e o racismo a fizeram desistir do balé sendo que 
apenas há pouco tempo ela havia retornado à dança. Se o balé costuma 
excluir corpos negros e gordos, como conta a personagem, é possível 
admitir que isso se dá da mesma maneira no âmbito dos espaços de 
revista. Pesquisa anterior demonstrou como as mulheres não-brancas 
e não-magras foram a exceção nas páginas do século 21 (Bittelbrun, 
2018). Nesse sentido, a própria presença de Luana em AzMina já é um 
diferencial importante no quesito representatividade. Mas as diferencia-
ções no campo das imagens, em AzMina, vão além disso, o que precisa 
ser examinado, levando em conta aspectos oferecidos pela gramática 
do design visual.
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O primeiro aspecto a ser admitido, então, é a dimensão representa-
cional, que abarca o que é mostrado na imagem e que estruturas visuais 
estão disponíveis, tendo em vista ainda os eixos de aparência e atividade, 
como idade, raça, peso, expressão facial, maquiagem, figurino. Também 
é preciso considerar, ainda nesse quesito, os cenários, a relação entre 
cenário e participantes da imagem e o que essa relação pode significar 
no que se refere ao contexto (Kress & Leeuwen, 2006).

No ensaio, as representações de Luana se distanciam muito da aura 
de passividade historicamente relegada às mulheres nas imagens. Em 
sete das oito fotos apresentadas a protagonista aparece dançando - apenas 
em uma ela aparece sentada, mas na ponta dos pés, o que sugere um 
passo de dança. Nas fotos, a dançarina de balé clássico que, “negra e 
com coxas e quadris largos, características incomuns no balé clássico, 
não se via representada na dança”, aparece na maioria das imagens 
calçando sapatilhas. 

Figura 1. Abertura da reportagem “Gordura não é doença”, com Luana Nazareth 
Lira, C. (22 jan. 2019). Gordura é doença? Revista Azmina
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As fotos são carregadas de bom-humor sendo que, na primeira, 
que abre a reportagem, a personagem aparece simulando um golpe da 
luta de sumô, fazendo um paralelo entre a leveza exigida pelo balé, e 
o peso normalmente associado aos lutadores. O figurino das imagens é 
variado, e Luana veste saia de tule, vestido, maiô. Mas é no cenário que 
novamente há um distanciamento em relação ao consolidado modelo das 
revistas femininas. Na matéria especial de 2019, Luana aparece sempre 
na rua, no meio de avenidas, ou no meio fio. Na única imagem em que 
não está sozinha, ela parece estar no meio de uma maratona de rua, com 
uma expressão de susto, enquanto os corredores estão ao seu redor, 
em poses descontraídas, sorrindo e com os braços abertos. Portanto, o 
cenário está longe daqueles ambientes irreais dos estúdios fotográficos 
em que normalmente são feitas as fotos das personalidades de revista.

É importante destacar que, se por um lado, AzMina se vale de ensaios 
fotográficos, com produção de maquiagem e figurino, que são conhe-
cidos nas revistas femininas, por outro, traz imagens que subvertem 
esse recurso editorial. Assim, embora haja uma produção nos cabelos 
trançados da participante, na maquiagem e mesmo um cuidado com 
poses e expressões, complementando o direcionamento da matéria em 
questão, a modelo aparece em uma naturalidade que a distancia de uma 
conhecida personalidade de revista. A figura que está sendo apontada, 
afinal, como referencial de beleza, não corresponde ao restrito padrão 
tão exaustivamente repetido nos veículos impressos.

Além de Luana não ser do meio midiático, seu corpo, fora das me-
didas restritivas, aparece visivelmente sem intervenções de programas 
de computador. Desse modo, o que nos magazines foi invisibilizado 
pelos retoques por ser considerado “imperfeição”, como as marcas de 
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expressão no rosto e celulite, no ensaio de AzMina, se torna visível. 
Mesmo a sombra em determinadas partes das imagens demonstram 
uma iluminação natural. Há toda uma carga de naturalidade, portanto, 
que aproxima o cenário e sua protagonista da realidade das ruas e de 
mulheres comuns, ou seja, fora do que foi constantemente retratado e 
admitido como referencial de beleza e modelo de vida. Isso é extrema-
mente importante quando se tratam de questões de representatividade. 
Mulheres negras, gordas, velhas, enfim, que escapem do hall dos pa-
drões hegemônicos em algum sentido precisam aparecer, sob várias 
perspectivas e enfoques nesses que são, afinal, espaços de privilégio. 
Conferir visibilidade é um passo para que as mulheres, em toda a sua 
heterogeneidade, conquistem espaço também no âmbito social.

Enfim, partindo para a dimensão interacional, prevista na gramática 
do design visual, no ensaio analisado, é necessário levar em conta a 
relação entre os participantes da imagem, a própria imagem, e quem as 
observa. Nesse sentido, considera-se o gaze, ou seja, o tipo de contato 
imaginado com quem está observando o que foi retratado. Quando a 
participante da imagem olha diretamente para quem a observa, convi-
dando para uma interação, o que é tão comum no caso das capas das 
revistas femininas, efetua-se uma demanda, na intenção de agir sobre 
quem se olha, promovendo uma identificação. Por outro lado, a ausên-
cia desse olhar direto indica uma oferta e, nesse caso, a personagem é 
explicitada como objeto do olhar. 

Na matéria em questão, apenas três imagens são de demanda, com 
a personagem encarando a leitora. Nessas fotos, ela convida o público 
para uma interação, mas o sorriso mais moderado ou a expressão séria 
sugerem mais uma autoafirmação da participante em relação ao seu 



2219

público do que a mera busca por identificação e aceitação. Nas demais 
imagens, a modelo olha para um lado, para cima, ou mesmo parece de 
olhos fechados. Nesses casos, o desvio do olhar de Luana atua suge-
rindo confiança, como se estivesse cheia de si e alheia ao julgamento 
dos outros. 

Em uma única imagem, Luana não realiza uma ação. Sentada no 
meio fio - mas mantendo os pés, vestidos pela sapatilha, em ponta -, ela 
olha para um lado, com o queixo levemente apoiado em uma das mãos. 
Essa é a única foto que convida quem observa para a contemplação da 
protagonista. Nesse sentido, há toda uma composição que conflui para 
conferir poder à personagem mas, ao mesmo tempo, para evidenciar 
suas formas corporais.

Quanto ao enquadramento das imagens, Kress e van Leeuwen (2006) 
pegam emprestado nomenclaturas típicas do cinema e do jornalismo 
televisivo: plano fechado (close shot), quando aparece somente a cabeça 
e os ombros da participante representada, plano médio (medium shot), 
com a representada expondo até o joelho, e plano aberto (long shot), 
com todo o corpo sendo exposto. Com isso, as imagens conquistam a 
proximidade ou o distanciamento que, no cotidiano, são estabelecidos 
pelas normas sociais e pela distância real estabelecida diante da face 
das pessoas. 

No ensaio, todas as imagens são de plano aberto, com praticamente 
todo o corpo de Luana sendo capturado pela câmera. É possível notar 
que, em AzMina, esse distanciamento assume uma conjuntura política, 
com o corpo negro e gordo da personagem sendo inteiramente exposto. 
O ângulo frontal, predominante nas imagens, reforça a proximidade da 
participante com quem a observa. 
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Por fim, é preciso considerar ainda a dimensão composicional, que 
prevê a organização dos elementos visuais da imagem. Em “Gordura e 
saúde”, toda a composição, e a postura central de Luana, fazem com que 
seu corpo seja o principal alvo de atenção. Por seus passos de dança e 
por suas poses, nota-se uma interação de Luana com o cenário em que 
está, no caso, a rua. Ao mesmo tempo, o ângulo frontal ou de baixo para 
cima conferem poder a ela, reiterando a ideia de plenitude em relação a 
si mesma e de aceitação do próprio corpo - como é colocado no texto. 
Por essas análises, é possível notar que imagens são, portanto, um dos 
grandes instrumentos para a revista assumir sua tônica de representa-
tividade, lançando mão, para isso, de elementos próprios que fogem 
do lugar comum e das fórmulas repetidas dos veículos voltados para 
as mulheres. 

O olhar de quem tira as fotos também contribui para toda essa 
construção diferenciada em AzMina. Como é sinalizado na reportagem, 
“Luana faz parte do grupo de dança “Me Gusta”, que conta ainda com 
outras duas integrantes gordas – uma delas é a fotógrafa dessa repor-
tagem, Jéssica Chamma”. A representatividade passa, dessa maneira, 
pela autoria de quem produz o material publicado em AzMina. 

Vale acrescentar que a fotógrafa do ensaio de “Gordura não é doença” 
não parece ser integrante fixa da equipe da revista - o que é sinalizado 
pelo expediente -, ou seja, não há um padrão de ensaios como esse em 
AzMina. No entanto, é possível admitir que a publicação desse conjunto 
de fotos é um indicativo da tônica que vem sendo adotada pelo veículo 
e da preocupação da revista em demonstrar perspectivas variadas.

Por seus direcionamentos, evidenciados ainda na matéria e no ensaio 
em questão, é possível notar que há também uma preocupação intersec-
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cional no magazine, que considera as dinâmicas entre os diferentes eixos 
de subordinação na esfera social. Como destaca Kimberlé Crenshaw 
(2002, p. 82), a interseccionalidade leva em conta as consequências 
interativas do racismo e da discriminação sexual, ou seja, “as pistas da 
discriminação até o ponto onde as práticas de subordinação interagem, 
influenciam e são influenciadas por outras formas de subordinação”. 
Lançar luz sobre esses mecanismos de opressão e sobre as diferentes 
categorias que atravessam os sujeitos é compreender a atuação das 
formas de discriminação, de gênero, de raça e etc., como um primeiro 
passo para desconstruí-las, o que tem sido tão debatido por autoras 
como Djamila Ribeiro (2017). E esses discursos diferenciados vistos 
no magazine contribuem nesse sentido.

6 Subversões Feministas em Rede 

AzMina desponta como uma heterotopia feminista por criar novas 
significações e valorações e sugerir, por meio da desestabilização das 
convenções, outras propostas de existência, retratando as mulheres em 
sua heterogeneidade. Isso ocorre pelos direcionamentos que se fazem 
valer das conhecidas fórmulas das revistas femininas para subvertê-los 
mas, de maneira peculiar, por meio das imagens, o que ficou mais claro a 
partir da análise do ensaio, realizado por Jéssica Chamma, da reportagem 
especial “Gordura não é doença” (Lira, 2019). Além de ser protagonizado 
por uma mulher negra, fora dos padrões de magreza tão reproduzidos na 
mídia, o ensaio evidenciou recursos diferenciados, com a participante 
em movimento e na rua, distanciando-se da aura de passividade e dos 
cenários irreais em que as mulheres foram historicamente retratadas. 
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Tânia Swain (2003) propõe que as heterotopias feministas tragam 
representações que prescindam o binário, o natural, as coerções e a 
modelagem dos corpos sexuados e as práticas sexuais normativas, para 
criar espaços e relações sociais outras. E a revista digital, afinal, parece 
ser um esforço nesse sentido. 

No caso de AzMina, é preciso destacar ainda a importância do veículo 
para reforçar a capacidade de agenciamento de determinados grupos, 
como das mulheres negras. Tirar as mulheres negras de um lugar de 
subalternidade passa também por criar espaços discursivos para que 
elas possam falar e serem apresentadas de maneira não inferiorizada ou 
estereotipada, enfim, para que não sejam apresentadas apenas a partir 
do preconceito que sofrem. As discriminações não podem, afinal, ser 
o caminho exclusivo de legitimação da apresentação das mulheres ne-
gras, daí a importância de se falar dos preconceitos, sim, mas também 
de se destacar seu poder como agentes, a exemplo do que faz o ensaio 
em questão. 

Certamente as abordagens diferenciadas de AzMina se devem também 
pela sua independência em relação ao mercado publicitário - a revista 
opta, inclusive, por não cobrar por seus conteúdos. Além disso, embora 
tenha que buscar por apoio financeiro e formas de angariar recursos, a 
revista é veiculada somente na internet, que tem se demonstrado muito 
mais democrática, permitindo um alcance ao público a custos muito 
menores, comparando-se com as tiragens em papel. Mesmo assim, 
a publicação que se fortalece na internet em um cenário de crise dos 
veículos mais tradicionais parece ser uma saída para a reformulação 
do jornalismo sobre as mulheres e para as mulheres. E, mais do que 
isso, para a consolidação de canais que sejam mais representativos, 
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igualitários e democráticos, em resposta, inclusive, às reivindicações 
sociais que eclodiram também pela internet.

Enfim, enquanto em muitos momentos se decretou a “morte” do 
feminismo e, mais recentemente, tem se falado na “morte” do jorna-
lismo, a revista que tem como berço a plataforma online e que assume 
a postura feminista sinaliza que a permanência dos canais jornalísticos 
e dos canais para as mulheres pode vir pela sua re-atualização, pela 
maior representatividade, em redes. 
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O Fenômeno Comunicacional do Ativismo 
Coletivo Feminino em Tecnologia e seu Impacto 
Transmídia pelo Storytelling: Estudo de Caso 
Minas Programam

Renata Loureiro Frade1

O surgimento e o fortalecimento de grupos femininos ativistas em-
poderados e empreendedores em Tecnologia da Informação, brasileiros 
e portugueses, ocorreram com maior ênfase nos últimos dez anos. Tal 
fenômeno é uma consequência de contextos histórico, social e econô-
mico na transição do século XX ao XI, apontados pelo sociólogo Ma-
nuel Castells (2002, 2013, 2018) em sua trilogia A Era da Informação: 
Economia, Sociedade e Cultura. O pesquisador destaca como a Web foi 
importante às mulheres na democratização do acesso a tecnologias de 
uso doméstico e profissional, tradicionalmente produzidas e consumidas 
por homens. Novos ganhos de poder e de representatividade social - 
a partir das interações, conexões e ativismo online por organizações 
não-governamentais (ONGs) -, permitiram uma reversão de jogos de 

1. Aluna do Programa Doutoral em Informação e Comunicação em Plataformas 
Digitais
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poder tradicionais em processos de comunicação por minorias em redes 
digitais.  

Há paralelismos e intersecções de fenômenos oriundos da Web, e 
outros de ordens social, político, cultural e históricos, que impactaram 
na criação e expansão do ativismo feminino em Tecnologia. Segundo 
Riera (2015), a Internet redefiniu noções, ferramentas e estratégias de 
resistência e ativismo feminino. O feminismo online tornou o discurso 
da mulher mais visível, público e representativo pelas mídias digitais. 
Wajcman (2010) compartilha do mesmo otimismo de Castells e de 
Nicholas Negroponte ao apontar que as Tecnologias da Informação 
(TI) ampliaram as possibilidades de comunicação entre as mulheres e 
transformaram relações de gênero. A socióloga afirma que a virtualidade 
do ciberespaço levou ao fim da base da diferença entre os sexos. 

Na última década surgiram diversas organizações não-governamentais 
(ONGs) voltadas à inclusão de mulheres na Academia e no mercado de 
trabalho em Tecnologia. A partir da apropriação de plataformas digitais, 
estes grupos estabeleceram uma cultura da participação com caracte-
rísticas semelhantes e particulares, sobretudo em Portugal e no Brasil. 
A força da coletividade e do fluxo infocomunicacional deste ativismo 
feminino é catalisadora do desenvolvimento pessoal em TI para cada 
integrante. Há regras de funcionamento operacional e comunicacional 
comuns a cada grupo. Definidas pelas líderes, são disseminadas pelas 
voluntárias. Mulheres impactadas que concordam com estas diretrizes 
organizacionais são aceitas para participar de campanhas, eventos, cursos 
online e presenciais. Plataformas digitais (em especial Google e social 
media, como Facebook, Instagram, Twitter) são as principais portas de 
entrada de novas integrantes. A informação (dados estatísticos e cursos, 
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narrativas/storytelling testemunhais de engajamento e empoderamento) 
é produzida pelas líderes e compartilhada em conjunto por elas e por 
voluntárias, através das mídias, para os públicos-alvo (novas integrantes 
e formadores de opinião). 

As comunidades online de ativismo feminino em TI produzem e 
comunicam a informação em suas plataformas digitais para os seus 
targets. O indivíduo na Web hoje ocupa uma posição ativa como pro-
dutor de conteúdo. A partir de pesquisa em curso, realizada por um ano 
(entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2019), com dez grupos brasileiros 
e portugueses de mulheres ativistas em Tecnologia – através de entre-
vistas com líderes, monitoramento de plataformas digitais e presença 
em eventos presenciais – foram levantados objetivos comuns entre estas 
organizações voluntárias: 

1. Formação da Cultura Maker: ensinar e capacitar mulheres a 
utilizarem diversas linguagens e programas computacionais 
na criação de seus próprios produtos tecnológicos (iniciação 
de jovens e aprofundamento para as que já atuam em nível 
acadêmico e profissional);

2. Educacional: orientar e instruir adolescentes em escolas, 
designadamente na fase da transição do secundário para a 
Universidade, com o objetivo de considerarem a TI como 
uma carreira a abraçar, como cientistas ou profissionais; 

3. Empreendedorismo: promoção de network, com vista à cria-
ção de negócios e startups, bem como projetos inovadores 
e competitivos em TI;

4. Político/Social: articulação coletiva na busca da criação e da 
consolidação de leis de inclusão trabalhista de mulheres em 
TI; perspectiva da Tecnologia da Informação ser um campo 
de afirmação de identidades (Feminista e de Gênero). 
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Nestes grupos ativistas em TI a mensagem de empoderamento 
é reforçada entre todas as mulheres envolvidas: líderes dos grupos 
(emissoras de informação e narrativas; criadoras de projetos e ações), 
voluntárias (mulheres que não são líderes, mas se tornaram agentes 
realizadoras e de apoio às líderes na programação e na realização da 
agenda), membros em geral (receptoras das mensagens veiculadas pelas 
plataformas digitais e que participam de ações presenciais).  

2 Minas Programam: Estudo de Caso de Convergência de Mídias 
e Narrativas Transmídia

Fundado em 2015, em São Paulo (Brasil), Minas Programam é vol-
tado à formação (programação tecnológica) e ao engajamento político 
e social femininos para jovens do estado de SP. A principal atividade 
é o Curso Minas Programam (CMP), de acordo com a líder Bárbara 
Paes. O maior objetivo do grupo é mudar narrativas de quem gostaria 
de atuar, ou já trabalha em TI. A importância à informação tangível 
(pesquisas, conteúdos educacionais) é a mesma conferida à informação 
intangível (narrativas motivacionais e testemunhais/storytelling) por 
líderes e voluntárias para o alcance dos objetivos de engajamento e 
empoderamento. 

Minas Programam realiza, ainda, hackathons, oficinas de Wordpress 
chamadas WordPretas e debates sobre desigualdade de gênero.  Todas as 
ações são gratuitas. As aulas são realizadas por professoras voluntárias. 

Líderes e voluntárias compartilham nas plataformas digitais narra-
tivas de conquistas motivacionais e testemunhais de sucesso na inser-
ção educacional, profissional de mulheres da periferia em Tecnologia. 
O storytelling é fonte de divulgação, conscientização e motivação 
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de líderes junto ao público-alvo e circula pelas plataformas digitais 
internas e externas em meio a dados computacionais, educacionais e 
informacionais. A convergência das mídias (internas e externas) ocorre 
de maneira inteligente, interativa e com poucas redundâncias na divul-
gação de conteúdos. As líderes e voluntárias demonstram domínio da 
literacia informacional2 em Tecnologia e nas características e recursos 
das plataformas digitais. Há um universo coeso, imersivo e interativo 
de mídias, storytelling e informação na comunidade online. 

We are seeing spectacular examples of minority-produced content 
reaching wider audiences and having deeper impact than ever before, 
but this often only reveals gaps in the means of representation and 
also shows us the ways certain ideas do not necessarily circulate 
outside of the communities that created them. So any focus on digital 
storytelling today should be focused very much on overcoming the 
participation gap and more generally engaging with the politics 
of representational exclusion and marginalization. (Jenkins, 2017, 
p. 1062)

Acesso e interação são pressupostos para a participação e o engaja-
mento. Os dois primeiros são determinantes do quão cívico, democrá-
tico e social um grupo ativista online poderá se tornar. Acesso implica 
adquirir presença e inclusão, enquanto interação pressupõe contato e 
reciprocidade. (Carpentier, 2018, pp. 252-253) 

A participação é chave para os graus de envolvimento em mídias 
sociais e na criação de redes (Ott, 2018, p. 95). Engajamento se refere à 

2. A literacia informacional, que compreende as competências e a capacidade seletiva 
e sintetizadora na busca e uso da informação (Silva, 2008), no ativismo feminino 
coletivo tecnológico se configura na experiência subjetiva e compartilhada com 
hardware, software e linguagens específicos em TI. Este conhecimento técnico 
e conceitual está presente em cursos, eventos, palestras presenciais e online, 
vídeos no YouTube, podcasts, artigos.
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criação, ou à existência, de vínculo social entre indivíduos e comunidade, 
cuja finalidade é protegê-los ou estreitar os laços. (Carpentier, 2018, 
p. 252) O engajamento dos públicos-alvo de Minas Programam pode ser 
aferido pelo êxito da implementação de ações online e presenciais, indo 
além da participação, ativa ou passiva como referido, anteriormente. 

O coletivo feminino ativista em Tecnologia realiza parcerias com 
escolas públicas, oferece vale-transporte às alunas sem condição de 
pagar o deslocamento aos cursos tecnológicos, além de aulas de inglês 
pois o público-alvo vive, sobretudo, na periferia de São Paulo e carece 
da formação. Há, portanto, uma preocupação não apenas com a inclusão 
digital (para líderes, voluntárias e públicos destes grupos femininos em 
TI), mas também com a inclusão social. Por inclusão digital compreen-
de-se o “conjunto de competências adquiridas de aprendizagem básica 
de informática, utilização de computadores e navegação na internet” 
(Silva, 2010), presente no conhecimento e habilidades gerais em TIC 
e no uso de hardware e software no acesso, criação e comunicação de 
informação nas comunidades. 

Tabela 1.
Plataformas digitais utilizadas pelo Minas Programam para a criação, o tratamento 
e a propagação da informação e do storytelling em comunicação interna e externa:

Plataformas Digitais Externas Plataformas Digitais Internas

Site: https://minasprogramam.com/

Dois grupos de whatsapp com 
líderes de diversos Estados: 
um dedicado ao curso Minas 

Programam 2018 e outro dedicado a 
vagas em TI.
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Facebook: https://www.facebook.
com/minasprogramam

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCIXBQxnLSfGzNqG-AtsjDxQ

(Há conteúdos restritos, como 
reuniões online, e outros abertos ao 

público, como cobertura de eventos).

LinkedIn: https://www.linkedin.
com/company/minasprogramam

Twitter:
https://twitter.com/minasprogramam

Instagram:
https://www.instagram.com/

minasprogramam/
Email:

curso@minasprogramam.com
Blog:

https://minasprogramam.com/blog/

Pode-se afirmar que líderes, voluntárias e público-alvo estão envol-
vidos em densidades e expressões semelhantes de uma cultura participa-
tiva3. A plataforma digital de maior importância no debate, circulação, 
definição e tratamento da informação pelas líderes e voluntárias é o 
WhatsApp (há um grupo no aplicativo focado no desenvolvimento do 
CMP e outro voltado à divulgação de oportunidades profissionais e 
acadêmicas). Em ambos nota-se uma rede consistente e colaborativa 
em busca da viabilização das ações planejadas pelo grupo e no auxí-
lio de demandas pontuais de impactadas. Há neles a propagação do 
storytelling de exemplos de sucesso dentro e fora da organização de 
mulheres em TI que se tornaram empreendedoras, cientistas e atuantes 

3. “Cultura participativa: cultura em que fãs e outros consumidores são convidados 
a participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos”. (Jenkins, 
2009, p. 386)
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neste mercado profissional. Neste trabalho o uso do WhatsApp pelas 
ativistas ilustrará a dinâmica da convergência de mídias, fluxos de 
conteúdos e desdobramentos no impacto junto ao público-alvo, com o 
reuso online da informação.

Nos grupos de WhatsApp são resolvidas questões organizacionais 
e do calendário de ações do grupo entre líderes e voluntárias. Há trocas 
intensas de links de cursos, editais, vídeos, reportagens, organizações 
de referência em ativismo feminino em Tecnologia. As mensagens re-
únem impressões e resultados do envolvimento destas mulheres com 
estes conteúdos, conquistas no mercado de trabalho, em concursos de 
empreendedorismo e científicos. As narrativas são fonte para a for-
matação da comunicação externa do grupo. Nos grupos do aplicativo 
são definidas, também, as informações a serem utilizadas nos eventos 
presenciais e na divisão de tarefas de atualização de Website, mídias 
sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram), email e blog, os quais 
compõem o conjunto de plataformas digitais de divulgação externa, 
voltadas aos públicos-alvo.

O reuso da informação por impactadas pelo grupo ocorre, ainda, em 
plataformas digitais diversas, não necessariamente as mesmas utilizadas 
pelo Minas Programam. Existe uma interação circular, constante, sem 
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pontos de partida e chegada definidos, da convergência4 de mídias da 
organização com a totalidade de mídias de uso pessoal pelas mulheres 
impactadas. O compartilhamento da informação por elas se propaga em 
nova informação em transmedia storytelling (narrativas transmídia): 
“Histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada 
uma delas contribuindo de forma distinta para nossa compreensão do 
universo; uma abordagem mais integrada do desenvolvimento de uma 
franquia do que os modelos baseados em textos originais e produtos 
acessórios”. (Jenkins, 2009, p. 392).

As timelines das mídias sociais e os testemunhos de impactadas em 
eventos realizados pelo MP atestam o engajamento dos públicos-alvo. O 
ecossistema de plataformas para divulgação é um dos maiores entre gru-
pos portugueses e brasileiros de ativismo feminino em TI. É expressiva, 
segundo Bárbara Paes, a incorporação de novas voluntárias à organização, 
impactadas pela experiência educacional em cursos e hackatons, além 
do storytelling ativista. A comunidade pode ser analisada, ainda, sob o 
prisma de uma evolução do conceito de transmedia storytelling, voltado 
ao ativismo político e social. A construção de narrativas de engajamento 

4. “Convergência: palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais 
e sociais no modo como as mídias circulam em nossa cultura. Algumas das ideias 
comuns expressas por este termo incluem o fluxo de conteúdos através de várias 
plataformas de mídia, a cooperação entre as múltiplas indústrias midiáticas, a busca 
de novas estruturas de financiamento das mídias que recaiam sobre os interstícios 
entre antigas e novas mídias, e o comportamento migratório da audiência, que vai 
a quase qualquer lugar em busca das experiências de entretenimento que deseja. 
Talvez, num conceito mais amplo, a convergência se refira a uma situação em 
que múltiplos sistemas de mídia coexistem e em que o conteúdo passa por eles 
fluidamente. Convergência é entendida aqui como um processo contínuo ou uma 
série contínua de interstícios entre diferentes sistemas de mídia, não uma relação 
fixa”. (Jenkins, 2009, p. 386)
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circulantes na convergência de mídias criadas por associações ligadas 
a minorias é marcada por forte cultura participativa de fãs.

Los ciudadanos y ciudadanas ya han comenzado a contar sus his-
torias en los   medios digitales. Ahora nos queda identificar las 
competencias que queremos movilizar y reconocerlas en toda su 
diversidad para que fluyan dentro de una conversación conectiva 
transmediática capaz de apropiarse culturalmente de las platafor-
mas. Para que estas narrativas fluyan, se dispersen coevolucionen 
deben ofrecerse oportunidades de participación en diferentes niveles 
(co-creación, colaboración, co-producción, distribución…). (López 
& González, 2016, p. 149)

Na perspectiva teórica sobre cultura da participação é importante 
relacionar conceitos de engajamento, engajamento cívico, fan activism, 
acesso e interação a fim de preparar o terreno do estudo de caso do 
grupo a partir de suas plataformas digitais, na seção a seguir. Uma das 
definições de engajamento cívico é o conjunto de práticas e atividades 
de cidadãos na promoção de melhorias nas condições para os outros em 
comunidade local, ou global (Seelig, Millette, Zhou & Huang, 2019, p. 
15). Os mesmos autores apontam o crescimento da apropriação pelas 
ONGs do uso dos media participativos na combinação de recursos e capa-
cidades de cada plataforma digital, na integração de recursos interativos 
e conteúdo inovador na web e em dispositivos móveis, compartilhado 
em mídias sociais. O conceito de fandom pode ser aplicado às mulheres 
impactadas pelo storytelling e ações articuladas pelo Minas Programam.

Kligler-Vilenchik, McVeigh-Schultz, Weitbrecht and Tokuhama 
(2012), in their study of fan activism—that ´brings together ele-
ments from fandom with elements that have traditionally been at 
tributed to volunteerism and activism,´ stress that ´shared media 
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experiences, a sense of community, and the wish to help´ emerged 
as characteristics that may unite fandom and the aspiration for 
social and political change. The key to transmedia social impact 
campaigns is to harness the power of media narratives to activate 
audience’s passion to act for the benefit of social and civic good. 
(Zeiser, 2015, p. 357). (Gambarato & Medvedev, 2017, p. 34)



Tabela 2.
Proposição de modelo de narrativa transmídia do grupo Minas Programam

Storyworld Plataformas Experiências
Ideia: campanhas, cursos.
Propósito: educar, empoderar, 
conscientizar.
Gênero: não-ficção.
Registros: pessoais, profissionais, 
políticos, educacionais.
Formatos: posts em plataformas 
digitais; vídeos em YouTube; textos 
em WhatsApp; links de sites de 
referência; aulas. 
Worldbuilding: soma das 
experiências pessoais, profissionais 
e acadêmicas prévias de líderes, 
voluntárias e impactadas 
articuladas às ações promovidas e 
divulgadas pelo grupo. A interação 
a partir do impacto e resultados 
/ consequências tangíveis (mais 
empregos, capacitação técnica) 
e intangíveis (engajamento pelo 
storytelling) nas plataformas 
digitais do grupo conectadas às das 
impactadas.
Conexões narrativas: testemunhais 
pela biografia das líderes e das 
voluntárias e conquistas atuais 
em TI, somadas à realidade das 
impactadas (desejos, necessidades, 
expectativas).

Linguagens: informal (na 
comunicação presencial e online 
entre líderes, voluntárias e 
impactadas), técnica (cursos), 
motivacional (storytelling, 
conteúdos políticos e sociais).
Tecnologias:computadores, 
smartphones, tablets e aquelas 
usadas em cursos sobre programas 
computacionais, ligados 
à programação, bem como 
aparelhos de gravação em vídeo de 
aulas e palestras.
Conexões: 
Dentro das comunidades online: 
por meio de mídias sociais, 
emails e WhatsApp entre líderes 
e voluntárias. Entre líderes e 
impactadas por mídias sociais de 
divulgação e interação sobre ações 
e novidades. 
Eventos presenciais: estreitamento 
de contatos iniciados online e 
possibilidade de ampliar fandom 
e mais impactadas em aulas, 
palestras.  
Articulações digitais com 
grupos, entidades privadas e 
governamentais brasileiras e 
latino-americanas.

Públicos-alvo: foco em jovens de 
baixa renda, estudantes em escolas, sem 
oportunidades e condições de aquisição de 
tecnologias (aparelhos e programas), de 
cursos em TI e idiomas (sobretudo inglês), 
entre outras habilidades ligadas à literacia 
informacional e inclusão digital.
Redes Sociais: 
1 - Externas: Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Instagram, YouTube.
2 – Internas: WhatsApp, YouTube.
Engajamento: narrativas motivacionais e 
testemunhais de percursos vencedores de 
líderes e voluntárias junto a impactadas. 
Compartilhamento de conquistas de 
impactadas que se beneficiaram com 
cursos, hackathon, recomendação de vagas 
a partir do grupo. 
Participação : online e presencial das 
impactadas.
Colaboração: líderes e voluntárias 
articulam ações de comunicação, educação, 
empoderamento que são desenvolvidas 
coletivamente.
Fandom: jovens de baixa renda 
impactadas com as ações do grupo que 
compartilham em suas plataformas digitais 
e redes sociais resultados positivos das 
ações com novas narrativas.

(Gosciola, V., comunicação pessoal, 2018, dezembro 4)
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3. Considerações Finais

Apesar de sua trajetória recente, Minas Programam apresenta uma 
estrutura madura, concisa, imersiva e interativa de plataformas digitais 
internas e externas, bem como a produção, divulgação e impacto de 
reuso da informação pelos públicos-alvo. Articulação de ações com 
grupos brasileiros e latino-americanos, incorporação de impactadas no 
corpo de voluntárias da organização, inclusão profissional e acadêmica 
do público-alvo são resultados obtidos pela comunidade. As conquistas 
podem ser apontadas como uma consequência de um dos principais 
diferenciais da comunidade: foco no storytelling como elemento fun-
damental na mobilização, engajamento e empoderamento de todas as 
mulheres envolvidas. Da distribuição para a circulação de informação 
em uma cadeia transmídia virtuosa de atualizações e resultados positivos 
entre líderes, voluntárias e impactadas.

Este artigo apresenta alguns resultados preliminares da monitori-
zação das plataformas digitais de Minas Programam, durante um ano, 
nomeadamente voltados ao reuso da informação e storytelling pelo 
público-alvo. A partir da evolução organizacional e comunicacional do 
grupo é possível que outras materializações e conquistas por mulheres 
impactadas se apresentem, assim como diversas expressões de reuso 
da informação e do storytelling. 

O surgimento de novas plataformas digitais e de novas funciona-
lidades nas mídias existentes, os lançamentos de tecnologias móveis 
e computacionais não parecem ser obstáculo, ou grande desafio, às 
integrantes do Minas Programam. Há uma incorporação quase orgânica 
destas ferramentas, uma atualização constante da interação entre líderes, 
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voluntárias e impactadas. Portanto, espera-se que a convergência das 
mídias e a expansão do universo informacional e narrativo do grupo 
permitam uma nova maneira de exercício de fan activism.
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Ecossistema Youtuber e Cidadania: Novas 
Formas de Pensar o Direito à Comunicação na 
Nova Ecologia dos Meios1

Felipe de Oliveira Mateus2

Direito à Comunicação no Brasil: Principais Aspectos

O acesso à informação é um direito assegurado no Brasil pela Cons-
tituição Federal de 1988. A partir das garantias presentes na Carta 
Magna, expressas pelos artigos 5º e 220 a 224, diversas outras leis 
foram elaboradas no país no intuito de disciplinar e possibilitar que os 
princípios constitucionais sejam cumpridos.

Segundo autores que analisam a maneira com que o Direito Brasileiro 
dedica-se à comunicação e à forma com que nossas leis foram elaboradas 
e hoje se configuram (Bitelli, 2004; Costella, 2002), as normas podem 

1. Artigo apresentado na Mesa 14 - Comunicação e Transformação Social do 1º 
Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios. Reúne ideias debatidas 
nos artigos “Muito além de produtores e receptores: o Direito à Comunicação e 
a Sociedade Midiatizada”, apresentado como trabalho final da disciplina “Direito 
à Comunicação: dimensões sociais e políticas no Brasil” ministrada pelo prof. 
Dr. Carlo José Napolitano no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
da Universidade Estadual Paulista - UNESP no 2º sem. 2017, e “O Meio é 
a Cultura: diálogos possíveis entre a Nova Ecologia dos Meios e os Estudos 
Culturais Latino-Americanos”, publicado no livro “Nova Ecologia dos Meios e 
Tecnologia” pela Ria Editorial em 2018. 

2. Jornalista, doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Estadual Paulista - UNESP sob orientação do 
prof. Dr. Carlo José Napolitano.

 E-mail: felipe.omateus@hotmail.com
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ser classificadas em dois tipos principais: “reguladoras da mensagem”, 
cuja função é garantir o direito à informação, e “reguladoras da tele-
comunicação”, que compõem o chamado direito da telecomunicação 
(Costella, 2002), sendo as duas complementares entre si considerando 
suas finalidades.

As leis que se dedicam à regulação da mensagem, de acordo com 
a classificação de Costella (2002), são aquelas ligadas à defesa dos 
princípios fundamentais garantidos pela Constituição em seu artigo 5º, 
neste caso específico, aos direitos fundamentais sobre os quais incide 
o acesso à informação. Assim, são normas que garantem ao cidadão 
o direito de receber informações (Art 5º, XIV) e também de informar 
(Art 5º, IV).

Sobre esse aspecto, Silva (2010) faz uma distinção entre a liberdade 
de informação, de âmbito pessoal, do direito à informação, que tem 
caráter coletivo. De acordo com o autor, dada a importância social da 
informação para que sejam garantidos os demais direitos fundamentais, 
como a dignidade humana e o exercício das liberdades públicas, o di-
reito à informação adquire caráter coletivo para o bom funcionamento 
da sociedade democrática.

Considerando que as trocas de informações se realizam por meio 
de relações comunicativas e que, com o avanço tecnológico, elas se 
apoiam em meios de comunicação diversos, compreende-se que o direito 
à informação abrange em sua competência o direito à comunicação, 
ou seja, o direito de participar de relações comunicativas por meio das 
quais o direito à informação se realiza. Cumpre observar que, mesmo 
ao tratar das formas com que a comunicação ocorre, o princípio que 
rege o olhar dado a ela é o da garantia do acesso à informação.
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Nosso país, portanto, também permitiria fosse sistematizado este 
subsistema jurídico, posto que a Constituição brasileira, além de 
regular o direito à informação (art. 5º, XIV), o direito à comunica-
ção (art. 5º, IV), também dedica importante capítulo para tratar da 
“comunicação social”, nos arts. 220 a 224, que integrados ao texto 
maior determinam a regulação do compartilhamento do direito à 
comunicação, calcado no direito à informação, através dos meios 
de difusão, transmissão e exibição, os meia, no direito positivo 
brasileiro (...). (Bitelli, 2004, p. 30)

Ou seja, as normas que têm como objeto os meios de comunicação 
e o que eles desempenham na sociedade têm como objetivo final a ga-
rantia do direito à informação. O que faz com que elas variem entre si, 
se inter-relacionem e passem a abranger diferentes formas de acesso à 
informação é a própria complexidade da comunicação.

Costella (2002) analisa que os meios de comunicação e as relações 
engendradas por eles são um fenômeno social humano e, por isso, 
competem ao Direito. Assim, define que o direito à comunicação é 
“um conjunto de normas gerais e coercitivas que regulam a existência 
e a atuação dos meios de comunicação” (Costella, 2002, p. 39). Nesse 
aspecto, temos novamente dois grupos de normas que compõem a le-
gislação voltada à comunicação: as que regulam a atuação dos meios 
são aquelas relacionadas às já mencionadas reguladoras da mensagem, 
que têm por princípio garantir que os meios de comunicação atuem de 
forma a garantir o acesso à informação. É o caso do que preveem os 
artigos 5º, 220 e 221 da Constituição Federal.

Já as normas que regulam a existência dos meios são aquelas que 
contemplam os demais aspectos institucionais dos meios de comunicação, 
entendendo-os como empresas formalmente constituídas. São normas 
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que determinam quem pode ser dono de um veículo de comunicação, 
como eles devem ser constituídos e em que medida o Estado pode intervir 
nessa existência, como é o caso dos artigos 222 a 224 da Constituição. 
Cabe ressaltar que, mesmo essas leis não implicando exatamente na 
atuação dos meios, elas têm por objetivo garantir o direito à informa-
ção. É o objetivo, por exemplo, do princípio da complementaridade dos 
sistemas privado, público e estatal de radiodifusão contido no artigo 
223 da Carta Magna.

A respeito desse grupo de normas, Costella (2002) as coloca como 
reguladoras da telecomunicação justamente por serem os serviços de 
telecomunicações e de radiodifusão os que mais têm sua existência 
regulada por lei. Segundo o artigo 21, incisos XI e XII da Constituição, 
a União é quem determina como esses serviços podem ser explorados. 
Isso se deve ao fato de o espectro eletromagnético, por onde as relações 
comunicativas desses se apoiam, ser um recurso limitado, não havendo 
espaço para todas as iniciativas.

Existe um número limitado de frequências no espectro eletromag-
nético dessas ondas. Caso não se estabeleça uma disciplina em seu 
uso, cria-se o caos, do mesmo modo que ninguém se entende, quando 
várias pessoas falam ao mesmo tempo. Por causa das circunstâncias 
e com base nos incisos XI e XII, foram criadas pelo legislador bra-
sileiro leis de telecomunicações (...). (Costella, 2002, p. 54)

O caráter limitado do espectro e a necessidade de regulação ficam 
mais explícitos no artigo 157 da Lei Geral das Telecomunicações, de 
1997, que afirma ser o espectro um bem público. Assim, os meios de 
comunicação em geral estão sujeitos às normas que regulam tanto sua 
atuação quanto sua existência. No entanto, o efeito dessas leis é mais 
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visível no tocante à radiodifusão, pensando em meios que promovem a 
comunicação de massa. Isso porque, a partir do momento em que estão 
sujeitos às leis que dizem respeito diretamente a sua existência e tendo 
estas como princípio último a garantia do acesso à informação, a atuação 
desses meios é também regulada por dispositivos dessas mesmas leis, 
como se verifica pelo artigo 221 da Constituição.

Legislação e Convergência

A partir então do que foi exposto, é possível compreender que o 
Direito à Comunicação sustenta ainda uma compreensão a respeito da 
comunicação ligada a uma visão tradicional dos processos de produção, 
emissão e recepção de mensagens. Uma das razões para isso é o fato de 
a Constituição ter sido elaborada em um período anterior à comunicação 
digital, no qual as realidades social e cultural que o direito acompa-
nhou eram constituídas de relações comunicacionais em que os papéis 
de produtores e consumidores de mensagens não se confundiam e nas 
quais os meios tradicionais eram indispensáveis enquanto mediadores 
do acesso à informação.

Deve ser lembrado que a Constituição Federal de 1988 já estava 
pronta, acabada e vigente quando o fenômeno da convergência dos 
media passava a se materializar. Certamente o texto constitucional 
não estava, como não está, preparado para essa evolução tecnológica 
e, portanto, inexigível uma vocação maior para tutelar os efeitos des-
se acontecimento. A separação entre serviços de telecomunicações, 
radiodifusão e imprensa ainda foi mantida e, por consequência, o 
fenômeno da convergência não tem acolhida na Carta Maior. (Bi-
telli, 2004, p. 33)
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O fenômeno da convergência é definido por Jenkins (2009) como a 
tendência de consumo de conteúdos em diferentes plataformas midiáti-
cas, a produção e emissão de mensagens envolvendo diferentes meios e 
mercados e a migração dos públicos para mídias diversas. O autor frisa 
que, mais que um processo tecnológico, a convergência é um fenômeno 
cultural que envolve a forma com que se tem acesso à informação.

Isso posto, é possível inferir que o Direito passa a lidar com dois 
novos desafios ao legislar sobre a comunicação. O primeiro, de ordem 
prática, diz respeito ao caráter multimídia e transmídia que o consumo 
contemporâneo de informações tem. Como foi verificado, as normas 
existentes consideram os meios de comunicação ainda do ponto de vista 
das mídias analógicas, tendo como base para sua regulação aspectos 
como a limitação do espectro eletromagnético e a propriedade de em-
presas constituídas. 

No entanto, a comunicação digital passa a envolver casos em que 
um mesmo dispositivo que configura uma forma de acesso à informação 
apresenta características próprias da radiodifusão, das telecomunicações 
e do audiovisual, como o consumo de vídeos no site YouTube por meio 
de smartphones, por exemplo.

O segundo desafio é o aspecto cultural da comunicação. Ao se pensar 
as relações comunicativas dentro dos moldes formatados pelas mídias 
de massa, os papéis desempenhados nelas pelos cidadãos acabam sendo 
limitados a funções de produção e de consumo de informações, relati-
vos ao contexto de uma ecologia dos meios tradicional. A partir dessa 
ótica que as normas se constituem como instrumentos que protegem 
consumidores de informações e legisla sobre produtores. 
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Evidentemente, os dispositivos legais que regulam a atuação dos 
meios de massa pensando na proteção de quem se utiliza deles para 
consumir informações cumprem uma função necessária e que se mostra 
preponderante no país. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 
de 2016, elaborada pela Secretaria Especial de Comunicação Social 
da Presidência da República, a televisão ainda é apontada como meio 
de comunicação mais utilizado por 63% dos brasileiros, enquanto o 
acesso à internet é a principal forma de comunicação de apenas 26% da 
população. A pesquisa mostra que, considerando essas duas principais 
formas de se informar, 89% das pessoas se utilizam da televisão e de 
mais alguma mídia.

No entanto, cumpre observar e considerar a penetração da comu-
nicação digital na vida das pessoas. Além de essa pesquisa colocar 
a internet como segunda forma mais utilizada de comunicação, um 
estudo realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, a pesquisa 
TIC Domicílios, que analisa o uso de tecnologias de informação e co-
municação nos domicílios brasileiros, aponta em sua edição de 2017 
que, apesar de apenas 61% das residências terem acesso à internet, 
o número de usuários no país saltou de 39% em 2008 para 67% em 
2016. Muito desse avanço se deve à expansão do acesso às tecnologias 
móveis, como os smartphones. Segundo a pesquisa, 96% dos usuários 
de internet utilizam o celular para acessá-la.

Os dados mostram a necessidade de se pensar a comunicação não 
apenas enquanto um processo prático, mas enquanto uma dinâmica 
cultural da sociedade e que se traduz por meio de conceitos como a “con-
vergência midiática” de Jenkins (2009) e a “sociedade da informação” 
de Castells (2003). Apesar de serem ideias abrangentes em relação ao 
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universo da comunicação, um aspecto primordial que expõe o quanto o 
atual cenário impacta na forma de se pensar o Direito à Comunicação e 
à Informação é o que André Lemos (2006) conceitua como “liberação 
do polo emissor”. Isso significa que, em um contexto de comunicação 
digital, as fronteiras entre quem produz e quem consome conteúdos tor-
nam-se imprecisas. Espaços como as plataformas de blogs, o Facebook 
e o YouTube permitem que usuários comuns tornem-se produtores de 
conteúdo e sejam consumidos o tanto quanto ou mais que os meios de 
comunicação tradicionais.

Sendo então o direito baseado na vida social (Vieira, 1988), como 
então pensar essa nova configuração da sociedade? Como pensar, por 
exemplo, em casos como a produção midiática dos chamados youtubers, 
que são usuários de uma plataforma - o site YouTube -, baseada em 
um recurso ilimitado, que é o ciberespaço, utilizando-se dos mesmos 
recursos que qualquer usuário do site tem acesso, mas que podem ter 
seus conteúdos acessados por milhões de usuários, assim como os 
conteúdos de uma emissora de televisão convencional?

A intenção deste artigo é refletir sobre o como direito pode se apoiar 
em estudos comunicacionais para pensar comunicação contemporâ-
nea sob um ponto de vista cultural, aliado às práticas que ocorrem na 
atualidade. Para tanto, uma teoria se apresenta proveitosa para essa 
finalidade, principalmente para pensar o objetivo principal de todas 
as normas dessa área, que é a garantia do acesso à informação: a ideia 
da Nova Ecologia dos Meios, que se ocupa em analisar a forma com 
que a relação entre homens e meios ocorre a partir das possibilidades 
colocadas pelas tecnologias digitais.
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Caminhos da Nova Ecologia dos Meios e da Midiatização

A chamada Ecologia dos Meios é uma linha de pensamento que 
se mostra produtiva para pensar caminhos a várias demandas que 
se apresentam no atual cenário midiático e que se relacionam a ele 
- como o Direito à Comunicação -, pois propõe uma forma de se 
compreender como se dão as relações entre homens e mídias, tendo 
como um dos pressupostos a ideia de que os meios criam ambientes 
em que a comunicação ocorre. Assim, os meios exercem efeitos sobre 
seus usuários por conta da capacidade que têm de determinar esses 
ambientes (Scolari, 2015). 

Este pensamento tem como principais expoentes Marshall McLuhan 
e Neil Postman. A grande questão colocada pelos autores é a visão de 
que as mídias têm uma participação importante não apenas dentro dos 
processos comunicacionais, de consumo de informações, mas também 
nas relações culturais possibilitadas por elas. A célebre expressão “o 
meio é a mensagem” de McLuhan contém a ideia de que os meios de 
comunicação criam ambientes socioculturais nos quais seus públicos 
e usuários estão presentes e neles produzem e consomem conteúdos. 
Isso posto, é possível compreender outra importante ideia de McLuhan, 
de que “os meios são extensões do homem”. O autor busca expressar 
que, sendo as características da sociedade em muito delineadas pelos 
meios de comunicação, a relação que ela estabelece com as mídias dá 
origem a novas demandas culturais e cognitivas, dentro de um processo 
recíproco. Assim, a partir do momento em que o homem é definido por 
sua cultura e esta também se baseia nas mídias pelas quais é colocada, 
os meios tornam-se sua extensão. 
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Assim como ocorreu com a Constituição Brasileira, o pensamento de 
McLuhan e Postman convencionou-se chamar de Ecologia dos Meios por 
pensar uma relação com os meios dentro de um contexto comunicacional 
específico, no qual os meios digitais ainda não tinham se desenvolvido. 
Assim, a Ecologia dos Meios considera a distinção entre emissores e 
receptores, os que participam dos processos de elaboração e veiculação 
de mensagens e os que se utilizam das mídias para consumi-las. 

Com o desenvolvimento dos meios digitais, os estudos da área 
passaram a considerar a mudança fundamental que ocorre no contexto 
da web 2.0, na liberação do polo emissor de Lemos (2006), ou seja, 
o desenvolvimento de um contexto em que a ecologia dos meios não 
depende mais essencialmente de uma instância intermediária. O usu-
ário de mídias torna-se um protagonista desse processo, assumindo a 
centralidade dessa ecologia midiática. Por isso, são estudos que passam 
a configurar a Nova Ecologia dos Meios. 

Dentre os que se dedicaram a analisar esse novo ambiente e as novas 
formas com que homens e mídias se relacionam, Paul Levinson trouxe 
uma grande contribuição ao campo ao distinguir, dentre os meios digi-
tais, aqueles que efetivamente abrem espaço para uma Nova Ecologia 
dos Meios. Segundo o autor, as mídias analógicas, tradicionais, são as 
consideradas “velhas mídias” (old media), enquanto as mídias digitais 
se dividem entre “novas mídias” (new media) e “novas novas mídias” 
(new new media). O que as separa é justamente a presença e necessidade 
de um intermediário na relação com a informação. 

New new media give their users the same control over when and 
where to get text, sound, and audiovisual content as provided by 
new media. Indeed, new new media continue all the advantages 
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that new media have over old media. But new new media do more. 
Unlike new media, where the user has to wait for the content to be 
produced by someone else - whether a book written by someone else 
that has to be ordered or downloaded on Amazon, whether a song 
written and recorded by someone else that has to be downloaded on 
iTunes - the true or fully empowered new new media user also has 
the option of producing content, and consuming content produced 
by hundreds of millions of other new new media consumer/produ-
cers. This constitutes a de facto worldwide community of consumer/
producers that did not exist with older media. (Levinson, 2013, p. 5)

Pela análise de Levinson (2013), fica claro então que não são apenas 
os aspectos técnicos das mídias, ou a cultura envolvida em seu uso, que 
determina o tipo de ecologia midiática, mas sim a combinação desses 
dois fatores. Também fica explícito que as fronteiras entre o papel cul-
tural de produtor de informações e o de consumidor tornam-se difusas, 
podendo ser assumidas por um mesmo sujeito midiático em diferentes 
formas de se relacionar com as mídias. 

Vale observar que, ao pensarmos a Nova Ecologia dos Meios, ape-
sar de fazermos referência aos estudos derivados e que refletem sobre 
a obra de McLuhan e Postman, essas são ideias que vão ao encontro 
de outras também de grande expressividade no meio comunicacional, 
como a da midiatização da sociedade. Tal ideia é também concebida a 
partir do pensamento a respeito do quanto a comunicação e a relação 
estabelecida entre homens e mídias adquire importância na dinâmica 
social contemporânea. De acordo com os autores que se dedicam a 
seu estudo e sistematização (Fausto Neto, 2008; Hjarvard, 2014), as 
sociedades midiatizadas são aquelas em que já não se identificam mais 
as fronteiras entre o que é próprio da esfera midiática e o que compete 
às demais instâncias sociais, já que todos os processos socioculturais 
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passam pelas mídias. Ou seja, são sociedades em que o cenário da Nova 
Ecologia dos Meios é consolidado e ecoa em suas configurações culturais. 

Também relacionado à Nova Ecologia dos Meios está o conceito 
de Sistema de Resposta Social proposto por José Luiz Braga (2006). 
Segundo o autor, na ecologia midiática midiatizada há uma dinâmica 
de troca de informações circular, não apenas o estímulo e resposta entre 
emissores e receptores. Assim, segundo o autor, ao ter condições técnicas 
e culturais de não somente receber mensagens, mas produzir e difundir 
suas próprias informações, o público torna-se capaz de interagir com 
os produtos midiáticos por meio de respostas produtivas, prática que 
origina uma terceira instância comunicacional, a fase da circulação. 
Para Braga (2006), os dispositivos sociais que surgem na Nova Ecolo-
gia dos Meios que servem de resposta social às velhas e novas mídias 
(Levinson, 2013) podem ser interpretados como modos com os quais 
a sociedade se organiza para interagir com as mídias, fazendo circular 
temas que podem ser aprimorados e ressignificados de acordo com as 
necessidades comunicacionais de grupos e comunidades. 

Assim, esse novo cenário tem implicações diretas na forma com 
que o Direito à Comunicação é colocado e exercido e como ele pode 
ser interpretado em relação a novos fenômenos comunicacionais pro-
piciados por essa nova ecologia. 

Youtubers: Fenômeno da Nova Ecologia dos Meios

Tomando por base as ideias da Nova Ecologia dos Meios e as 
características do ambiente cultural e comunicacional contemporâ-
neo, é possível refletir a respeito de como os conceitos podem abrir 
perspectivas para a compreensão de novos fenômenos e práticas 
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comunicacionais com implicação direta em nossa cultura, sendo que 
o objeto de reflexão aqui proposto são os usos culturais feitos do site 
YouTube e o que se configura como fenômeno youtuber. Por meio 
da aplicação dessa análise à realidade youtuber, também é possível 
pensar nos desafios postos à legislação em relação a como promover 
e garantir o direito à comunicação tendo o YouTube como ferramenta 
de pluralidade e cidadania. 

Criado em 2005, o YouTube mostra-se como ferramenta de grande 
impacto cultural e comunicacional na atualidade. De acordo com dados 
do próprio site, hoje ele conta com mais de um bilhão de usuários, cerca 
de um terço dos usuários de internet no mundo. Ainda segundo o site, 
os conteúdos disponíveis nele alcançam cerca de 95% dos usuários de 
internet no mundo. (YouTube, 2018). Os números mostram a dimensão 
e a relevância do site no atual contexto e permite tomar o YouTube - não 
apenas enquanto plataforma midiática, mas todo o fenômeno comuni-
cacional estabelecido por meio dele e no qual ele se insere - como um 
reflexo do cenário de midiatização da sociedade. 

A penetração cultural conquistada pelo YouTube tem explicações 
em suas próprias características, que o inscrevem como veículo que 
incorpora aspectos da web 2.0 (O’Reilly, 2005), sendo um espaço onde 
o público consumidor de vídeos também pode tornar-se produtor de 
conteúdos. Segundo Burgess e Green (2009), o que contribuiu para que 
ele se tornasse um fenômeno cultural e midiático foram os recursos que 
permitem o consumo, compartilhamento e a incorporação de vídeos em 
outros sites, já que seu objetivo é o de ser um espaço que dá vazão à 
produção midiática do público usuário.
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Como empresa de mídia, o YouTube é uma plataforma e um agregador 
de conteúdo, embora não seja uma produtora de conteúdo em si. É 
um exemplo do que David Weinberg (2007) chama de “metanegócio” 
[...] Dessa maneira, o YouTube desempenha uma função para os 
produtores de vídeo, atraindo a atenção para o conteúdo ao mesmo 
tempo em que oferece uma participação em dinheiro nas venda de 
anúncios no site. Pela mesma lógica, o YouTube na realidade não 
está no negócio de vídeo – seu negócio é, mais precisamente, a 
disponibilização de uma plataforma conveniente e funcional para 
o compartilhamento de vídeos on-line: os usuários (alguns deles 
parceiros de conteúdo Premium) fornecem o conteúdo que, por 
sua vez, atrai novos participantes e novas audiências. (Burgess & 
Green, 2009, p. 21)

Conforme o YouTube cresceu dentro das práticas que configuram 
a dinâmica da cultura midiática, a figura do usuário se diversificou, 
dando origem aos chamados youtubers, usuários que se caracterizam 
pela produção periódica de vídeos, sendo que esta prática pode vir a se 
configurar como atividade remunerada. Vale ressaltar que o papel do 
youtuber ainda carece de definições teóricas mais claras e específicas, 
visto que as próprias pesquisas voltadas ao YouTube não têm essa busca 
como um dos principais objetivos. 

Segundo um levantamento feito pelo autor para um artigo apresentado 
na edição de 2017 do Congresso Nacional de Ciências da Comunicação, 
promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em 
Comunicação (Intercom), cujo objetivo era analisar de que forma os 
estudos em comunicação no Brasil encaram o YouTube enquanto objeto 
de pesquisas, de todos os trabalhos apresentados nos congressos nacio-
nais entre 2006 e 2016, 70 tinham o YouTube e seus usos como objeto 
de pesquisa. Destes, apenas 11 eram dedicados à prática dos youtubers 
e, dentro destes, apenas três procuravam definir o papel do youtuber 
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na cultura midiática. As definições propostas não são conclusivas, mas 
giram em torno da ideia de usuários que produzem vídeos e conquistam 
visibilidade e retorno financeiro. 

Para Gómez Pereda (2014), o papel do youtuber passa por três 
conceitos básicos: o usuário enquanto persona midiática, a audiência 
formada por meio da dinâmica de distribuição de seus conteúdos em 
rede e os vídeos produzidos, que podem diferir em formatos, temáticas 
e duração. Para o autor, o que caracteriza e diferencia o youtuber que 
constitui o fenômeno cultural e midiático considerado é (1) a linguagem 
empregada em seus vídeos, em que os usuários colocam-se como eles 
mesmos na abordagem de diferentes assuntos, mesmo empregando 
recursos profissionais de gravação e edição; e (2) a profissionalização 
dessa prática que, apesar de carregar características de uma atividade 
pessoal, como um hobby, permite a eles desenvolvê-la como atividade 
remunerada (Gómez Pereda, 2014).

Situando o fenômeno youtuber na Nova Ecologia dos Meios e no 
cenário de midiatização, é possível associar os usos culturais do YouTube 
às potencialidades desse novo contexto. Isso porque a produção midiática 
de youtubers, em especial aqueles que se comunicam com segmentos 
sociais que sofrem preconceitos e/ou que vivem marginalizados em re-
lação ao acesso às oportunidades sociais, pode ser compreendida como 
um exercício do Sistema de Resposta Social pensado por Braga (2006), 
à medida em que produzem conteúdos que põem em circulação temas 
muitas vezes não contemplados pelas mídias tradicionais ou que, a partir 
da visão própria dos segmentos sociais, necessita de novas discussões 
e pontos de vista para que seja cumprida sua função informativa e, por 
consequência, cidadã. 
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Vale pontuar que YouTube mesmo já se apoia na dinâmica da Nova 
Ecologia dos Meios a partir do momento em que se configura como um 
espaço arquitetado tanto para produção quanto para consumo midiático, 
como apontam Burgess e Green (2009). Com isso, o que o YouTube 
conquista como espaço midiático é o estabelecimento de interações 
sociais e de trocas culturais que ocorrem tendo a tecnologia como 
fator condicionante envolvida nesse processo. Para que o site exista, 
há o pressuposto de que contará com um público produtor de vídeos e 
também consumidor desses produtos, que irá colocá-los em circulação 
por meio do compartilhamento em diferentes espaços digitais. Assim, 
o que possibilita a existência de uma cultura de uso do YouTube são 
suas próprias características tecnológicas, que criam as condições para 
que os novos hábitos midiáticos se configurem. 

Os Desafios para o Direito

Partindo da Nova Ecologia dos Meios como fator que em muito 
define as formas com que se dão as relações sociais e culturais contem-
porâneas, as quais cabe ao direito acompanhar, é possível compreender 
que, sob esta perspectiva, em uma sociedade midiatizada a comunicação 
está presente em tudo, pois todas as relações que se estabelecem envol-
vem trocas informacionais, tanto de recepção de mensagens, quanto de 
produção de conteúdos. Remetendo-nos ao que coloca Bitelli (2004) 
sobre as diferenças entre a Ciência do Direito e o Direito positivado, 
para a visão da primeira todo direito seria uma forma de direito à co-
municação em uma ecologia midiática midiatizada, já que não se esta-
beleceriam mais fronteiras entre o midiático o não-midiático e, assim, 
todas as relações sociais que concernem ao direito envolveriam, em 
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última instância, algum tipo de troca de informações na qual se pensa 
o direito ao acesso a elas. 

No entanto, partindo da perspectiva do Direito Positivado, necessária 
para refletir a respeito das normas atuais e de como elas são aplicadas, 
apesar de Nova Ecologia pensar as características dos meios como fatores 
determinantes e/ou condicionantes para configurar o ambiente cultural 
para as relações sociais, é preciso considerar as relações comunicacio-
nais propriamente ditas, em específico as que envolvem a presença dos 
meios de comunicação, sejam analógicos ou digitais. 

Tomando por base os dois tipos de normas voltadas ao direito à co-
municação propostos por Costella (2002), as que regulam a existência 
dos meios e as que regulam sua atuação, o Direito encontra um tipo de 
entrave quem nem mesmo os estudos comunicacionais puderam definir 
com clareza: até que ponto ou em que ponto se inicia o papel de meios 
de comunicação atribuído às novas tecnologias digitais? Como já men-
cionado, Bitelli (2004) analisa que diversos fenômenos da comunicação 
digital, como o caso dos youtubers, exemplo aqui considerado, envol-
vem tanto características das telecomunicações quanto da radiodifusão. 

Porém, este é um dilema teórico que não se restringe à definição de 
quais tecnologias são mídias, mas engloba também o questionamento a 
respeito do que é intangível: o YouTube pode ser considerado um meio 
de comunicação, passível de contar com algum tipo de regulação? Ou 
assim como ele, instâncias como Facebook, o Twitter e outros sites, 
que se convenciona chamar de mídias sociais, se caracterizam como 
espaços, plataformas digitais, por meio das quais múltiplos meios de 
comunicação podem existir e atuar na internet?
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Ainda que se encontrem definições a respeito dessas questões, o 
desafio de pensar o Direito à Comunicação dentro da Nova Ecologia 
dos Meios esbarra em outras características dessa nova configuração 
da relação homens e mídias: conforme pontuado por Braga (2006), o 
fenômeno da midiatização possibilitado pelas tecnologias digitais co-
loca ao público a possibilidade de reelaborar as mensagens midiáticas 
e produzir novos conteúdos, dando origem ao que denomina como fase 
de circulação no processo cíclico de comunicação que considera. Nes-
sa perspectiva, como definir quando uma instância de resposta social 
torna-se um meio de comunicação? 

Braga (2006) considera formas de organização social com esse 
tipo de finalidade, como observatórios de mídia, o que pode facilitar 
o pensamento de como classificar esses novos meios e propor formas 
de regular sua atuação, contemplando direitos e deveres. Porém, de 
que forma pensar a atuação de um youtuber que se utiliza dos mesmos 
recursos tecnológicos que qualquer usuário da plataforma, atuando 
como instância de resposta social (por exemplo, youtubers negras, 
que reelaboram mensagens midiáticas sobre ser mulher e ser negra) e 
produz mensagens que atingem milhares de usuários? Ainda não são 
claros os critérios de quando considerá-lo um usuário de mídias, que 
pela legislação é encarado como receptor que demanda proteção de seu 
direito à informação, e quando passa a ser um meio de comunicação, 
estágio em que deve ser também garantidor do direito à informação de 
seu próprio público. 

É evidente que os efeitos da digitalização e distribuição pela Internet 
não afetarão a todos igualmente, mas atingirão a todos de alguma 
forma. A Internet traz consigo o fenômeno da “desintermediação”, 
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eliminando ou diluindo intermediários entre o produtor original da 
informação, bem ou serviço e o usuário, consumidor ou destinatário. 
É também da própria natureza da digitalização o efeito secundário 
da disseminação descontrolada de conteúdos digitalizados, que são 
bens, por natureza, desmaterializáveis. Como distribuir conteúdos 
digitalizados sem perder a gerência e o controle talvez seja um dos 
maiores desafios tecnológicos e jurídicos atualmente. Ao mesmo 
tempo, responsabilizar o emissor da mensagem parece ser tarefa 
árdua se ele não for identificável, estiver fora do território e também 
não tiver de se submeter às normas de formação de um agente de 
comunicação social. (Bitelli, 2004, pp. 332-333)

Na tentativa de englobar nas previsões constitucionais os meios 
de comunicação digitais, foi promulgada em 2002 a Emenda Consti-
tucional nº 36, que modifica o conteúdo do artigo 222 da Constituição 
Federal que dispõe sobre a radiodifusão. Nela, seu parágrafo 3º coloca 
que “Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente 
da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar 
os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que 
também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução 
de produções nacionais.” Por meio então desta EC, mesmo os conteúdos 
de meios eletrônicos devem prezar por finalidades educativas, artísticas 
e informativas, promover a cultura nacional e regional, estimular a 
produção independente e respeitar os valores éticos e sociais, que são 
os preceitos do artigo 221. 

Dentro das características das normas, fica claro que a inclusão do 
parágrafo é uma tentativa de regulação da atuação dos meios, uma forma 
de dispor sobre a finalidade dos conteúdos advindos de qualquer mídia, 
não apenas da radiodifusão. É uma medida válida, que até reconhece 
as mudanças na ecologia midiática, mas que não consegue solucionar 
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as questões principais aqui refletidas, que é a definição do que e/ou 
quem se caracteriza como meio de comunicação. Isso se compreende 
tendo como parâmetro a elaboração da EC em 2002, período anterior 
ao surgimento das “novas novas mídias”, como caracteriza Levinson 
(2013), como espaços digitais como o YouTube e das consequentes 
práticas desenvolvidas por meio deles. 

É então um tipo de recurso jurídico que se caracteriza como solução 
para uma possível necessidade da época, em que os recursos tecnológi-
cos digitais se desenvolvem, mas as práticas deles advindas ainda não. 
Ou seja, em que surgiam “novas mídias”, mas seus usos culturais ainda 
não configuravam “novas novas mídias”. Por isso, a EC solucionaria o 
entrave já colocado de incluir nas regulações apenas os meios de supor-
tes limitados, como a radiodifusão, estendendo a todos os eletrônicos 
as finalidades previstas no artigo 221. Porém, as práticas culturais que 
se desenvolveram originaram novos dilemas que as atuais normas não 
conseguem responder.   

Considerações Finais: a Resposta Social como Direito e o Marco 
Civil da Internet

A partir da análise de como as relações comunicativas ocorrem den-
tro da perspectiva da Nova Ecologia dos Meios e do estudo a respeito 
das características das normas que se relacionam à proteção do direito 
ao acesso à informação e à comunicação, percebe-se que a dificuldade 
existente hoje no direito brasileiro às práticas de comunicação digital 
justifica-se, em muito, pela própria complexidade de serem definidos 
os papéis e instâncias envolvidas nos novos processos de comunicação, 
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questão ainda a ser solucionada pelos estudos comunicacionais e cenário 
que se modifica constantemente.

Apesar de ainda haver a necessidade de definições a respeito de 
quem, o quê e quando um agente ou uma instância tornam-se meios 
de comunicação, quando desempenham a função de suporte para esse 
meio em questão ou quando ocupam o lugar de público receptor, existe 
um consenso importante a ser considerado pelo direito: a ideia de que 
a ação do público dentro das relações comunicativas não se esgota na 
recepção e no consumo de informações, realidade que se comprova a 
partir do reconhecimento da existência de uma ecologia midiática em 
torno do YouTube que envolve os usuários da plataforma desempenhan-
do múltiplos papéis, que vão da produção ao consumo de conteúdo. 
Com as “novas novas mídias” e o ambiente cultural propício para esse 
fim, há a possibilidade de o público produzir seus próprios conteúdos e 
colocá-los em circulação, sendo que, segundo a ideia da midiatização, 
esse é um tipo de prática que se torna importante para o exercício da 
cidadania à medida em que os processos de comunicação permeiam os 
demais da sociedade. 

Com base nisso, seria possível pensar o Sistema de Resposta Social 
proposto por Braga (2006) como parâmetro para se trabalhar a garantia 
do direito à informação. Na Nova Ecologia dos Meios, não seria mais 
suficiente garantir apenas o acesso à informação, mas também assegurar 
ao cidadão condições tecnológicas e culturais para que possa produzir 
e promover sua resposta social ativa, evidentemente guardadas as espe-
cificidades das diferentes mídias. Nesse sentido, é possível identificar 
o potencial do YouTube e da cultura youtuber de produção e consumo 
de vídeos de se constituir como ferramenta que facilita o exercício par-
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ticipativo da resposta social e, por consequência, a garantia do direito 
à difusão e ao acesso a informações. 

A partir do momento em que se reconhece que o público passa a 
exercer função ativa em determinados momentos dos processos de 
trocas de informações, garantir condições de produção não é mais algo 
relacionado apenas aos parágrafos IV e IX do artigo 5º da Constituição, 
mas também se configura como uma forma de exercício do parágrafo 
XIV, que se concentra em assegurar o acesso à informação. Sendo a 
produção e a circulação novos componentes do processo de abstração 
de informações, devem estar protegidos pelas normas do setor. 

Nesse ponto, é possível identificar no Marco Civil da Internet, mais 
recente instrumento da legislação brasileira relacionada à comunica-
ção digital, aspectos que podem contribuir com essa nova maneira de 
se pensar a garantia do direito à informação por meio da produção de 
conteúdos por parte do público. A Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, 
foi elaborada de forma a estabelecer bases jurídicas para os direitos e 
deveres dos usuários da Internet no Brasil e também as responsabili-
dades de empresas e provedores de serviços ligados à rede. Apesar de 
ter um caráter fortemente relacionado ao direito das telecomunicações 
(Costella, 2002), determinando questões relativas a registros e qualidade 
de conexões e tráfego de dados, e também pontos que dizem respeito 
à proteção da privacidade dos usuários, o Marco Civil deixa claro que 
tais normas contidas foram elaboradas tendo por princípios o respeito 
à liberdade de expressão, a necessidade do acesso à internet como algo 
essencial ao exercício da cidadania, natureza participativa da internet 
e a garantia do acesso à informação e ao conhecimento. Ou seja, assim 
como as demais leis relativas ao direito à comunicação que regulam 
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a radiodifusão e as telecomunicações, o Marco Civil tem por objetivo 
regular a existência dos serviços digitais de forma a proteger o acesso 
à informação. 

Ainda que sejam normas que também encarem o público como 
receptor de informações, aos moldes das “velhas mídias”, um aspecto 
determinado pelo Marco Civil que vem ao encontro da garantia ao 
direito do cidadão de produzir e divulgar seus conteúdos na Nova 
Ecologia dos Meios é a proteção à chamada neutralidade de rede. De 
acordo com o artigo 9º da lei, provedores de internet devem oferecer 
pacotes de dados de forma isonômica aos usuários, independente dos 
conteúdos a serem consumidos ou ações a serem executadas por eles. 
A medida foi, posteriormente, regulamentada por meio do Decreto nº 
8.771, de 11 de maio de 2016. Isso significa a proibição por lei de que 
determinados conteúdos ou serviços digitais sejam beneficiados com 
uma maior quantidade de dados oferecida pelos provedores em detri-
mento de outros, para os quais o usuário contaria com uma conexão de 
menor qualidade, o que comprometeria o próprio acesso. 

Pensando na proteção ao acesso à informação pelos meios digitais 
e que na Nova Ecologia dos Meios, onde o Sistema de Resposta Social 
tem condições de se concretizar, seja por meio dos youtubers ou por 
outras ferramentas, isso passa também pela proteção à produção e di-
fusão de mensagens. Garantir a neutralidade de rede acaba sendo uma 
maneira de proteger o cidadão tanto de formas que o impede de buscar 
e consumir livremente informações e conteúdos que julga relevantes 
para sua vida, quanto de limitações a sua própria produção e difusão de 
informações. Em uma dinâmica comunicacional cíclica, isso também 
garante que outras pessoas tenham acesso a conteúdos produzidos pelos 
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próprios cidadãos, sem que as mensagens de determinados emissores 
sejam beneficiadas e, consequentemente, contem com mais visibilidade 
entre as pessoas. 
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El Ciberactivismo en el Contexto Nacional

Bruno David Amoretti Aliaga1

Tomando en consideración que todo texto científico responde a las 
necesidades de una época y que por tanto es necesario estudiarlo en su 
contexto, este estudio tematiza el progresivo desarrollo del ciberac-
tivismo en la sociedad peruana del siglo XXI. Se parte de la premisa 
de que el activismo y sus variantes (hacktivismo, mediactivismo, 
activismo digital, etc.) “responden a una concepción no tradicional de 
concebir el espacio y la subjetividad política” (Barandiaran, 2003, p. 
8). Este se ha desarrollado de forma cambiante e inestable a lo largo 
de los últimos años debido a las posiciones tomadas por los colectivos 
cibernéticos en torno a un tema de debate coyuntural, sea político, 
cultural, social, etc. En ese sentido, se genera en el ciberespacio una 
especie de poder y contrapoder en la sociedad red (Castells, 2009). 
Específicamente este trabajo se centrará en el espacio del contrapoder. 
Se propone, por consiguiente, la pregunta: ¿los movimientos ciberac-
tivistas determinan el devenir político en el Perú?
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1 Ciberactivismo

En el contexto de la sociedad red, la acción de los distintos movi-
mientos sociales buscan introducir nuevos discursos y códigos; de este 
modo, la resistencia al poder en las redes se sostiene gracias a las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC). La sociedad red “está 
basada en la formación de redes y en la estrategia de ataque y defensa 
mediante estas” (Castells, 2009, p. 81), pues, dentro de sus dinámicas 
de dominación y resistencia, presenta una característica principal:

La dominación y la resistencia a la dominación cambian de carácter 
según la estructura social específica en la que se originan y que mo-
difican con su acción. El poder gobierna, el contrapoder combate. 
Las redes procesan sus programas contradictorios mientras la gente 
intenta encontrar sentido a la fuente de sus miedos y sus esperanzas. 
(Castells, 2009, p. 81).

En efecto, en la sociedad red los discursos se generan, debaten e 
incorporan en la acción de sus mismos integrantes, puesto que “el po-
der en la sociedad red es el poder de la comunicación” (Castells, 2009, 
p. 85). Y, más aún, se debe mencionar el papel que cumplen internet y 
los medios de comunicación en torno a las redes locales y globales de 
la comunicación digital:

[...] la resistencia al poder se efectúa mediante los dos mecanismos 
que constituyen el poder en la sociedad red: los programas de las 
redes y la conexión entre ellas. De este modo, la acción colectiva 
de los movimientos sociales, en sus diferentes formas, pretende 
introducir nuevas instrucciones y códigos en los programas de las 
redes. (Castells, 2009, pp. 78-79).
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Por tal razón, se cree pertinente establecer la problematización en 
este punto en particular: el ciberactivismo se entiende como una acción 
política en la red que determina considerablemente el desarrollo de los 
últimos movimientos sociales de gran repercusión (Martínez, 2013). Esto 
incluye caídas de gobiernos, cambios significativos en las estructuras 
sociales y económicas, impulso a determinadas políticas de carácter 
reivindicativas, etc. La web 3.0, las TIC, y especialmente las redes 
sociales como Twitter y Facebook permiten a los usuarios actualizarse 
y adaptarse a las nuevas herramientas necesarias para inculcar la crítica 
activa, el debate y el intercambio de ideas. En esta última idea cabe 
mencionar que, en muchas situaciones, el debate alturado está muy lejos 
de ser posible en el universo virtual de las redes sociales.

Pioneros del ciberactivismo son los movimientos españoles 15M y 
Spanish Revolution (Martínez, 2013; Rovira, 2012). Estas experiencias 
demuestran la participación política juvenil en redes sociales duran-
te épocas de campañas electorales. Otros movimientos representati-
vos son: el movimiento antiglobalización o altermundista de 1999 en 
Seattle, Estados Unidos; los Independent Media Centers (IMC), más 
conocidos como Indymedias, que construyeron sus propios espacios 
de información físicos y virtuales alrededor de todo el mundo; las re-
des sociales, los blogs y el periodismo ciudadano con la llegada de la 
web 2.0 en el 2004; las experiencias de Wikileaks en el año 2010; y el 
hacktivismo en internet con la aparición de Anonymous. Todos estos 
son los movimientos contemporáneos que más poder de reclutamiento 
y movilización han tenido.
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Detrás de esta nueva red transmedia2 existe una estrategia política en 
la que “los activistas utilizan las redes como herramientas de comuni-
cación y difusión en el que se puede establecer quizás una comunidad o 
cultura más horizontal” (Rovira, 2012, p. 96). Por horizontal se entiende, 
pues, una sociedad más abierta y participativa en los acontecimientos 
coyunturales de un determinado ámbito social. Pero, como bien señala 
Martínez (2013), las redes sociales y las TIC no aseguran un definitivo 
éxito y propagación de una convocatoria, del derrocamiento de un régimen 
o de la insurgencia masiva de los pueblos, ya que las comunidades o las 
culturas establecidas en la red transmedia son, al fin y al cabo, personas. 

En ese sentido, los movimientos digitales están articulados prin-
cipalmente por una participación activa de sus miembros, lo cual ha 
empoderado desde sus respectivos espacios una significativa presencia 
en los distintos aparatos del Estado. Por tal motivo, Jenkins, Ford, y 
Green (2015), avizora un futuro desalentador para las salas de prensa 
del periodismo tradicional del siglo XX:

Aquellos que pululan en las salas de prensa aún intentan averiguar 
cuáles podrían ser sus nuevos roles en este escenario, en el cual la 
demanda de información puede basarse en el afecto y tomar forma 
dependiendo de lo que sucede en las comunidades online. En estas, 
los ciudadanos podrían exigirles a los periodistas que les cubran lo 
que ellos quieren y podrían ser capaces de arrejuntar información 
apresuradamente si los canales de noticias son incapaces de pro-
porcionar el contenido deseado. (p. 66).

2. Scolari (2005) define la narrativa transmedia como “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” (p. 46). Para Scolari, hay dos factores que definen a las narrativas 
transmediáticas: “1) la expansión del relato a través de varios medios, y 2) 
colaboración de los usuarios en ese proceso expansivo” (p. 45). En ese sentido la 
red transmedia se concibe como la cuna de la hipertextualidad y la subjetividad.  
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El contenido deseado que menciona Jenkins parece ser nunca alcan-
zado por las comunidades online, ya que estas, con frecuencia, elevan 
sus expectativas con respecto a lo que la televisión, principalmente, 
les ofrece. Así, la búsqueda de contenido alternativo en internet es 
un factor importante para el desencadenamiento de posturas adversas 
que los medios tradicionales de comunicación intentan imponer, sobre 
todo en las sociedades en que el proceso de interconexión es aún muy 
lento y el acceso es restringido en distintos sentidos.  Si algo distingue 
a las redes activistas del siglo XXI es que estas poseen la lógica de los 
movimientos sociales; es decir, la del poder emancipador que establece 
sociedades horizontales a través de discursos provocadores y movili-
zaciones masivas. Entonces, ¿los mensajes en la cultura digital actual 
predominan antes que los medios, o son semejantes? 

Por su parte, Renó (2015) plantea que ahora los mensajes son los me-
dios, pues nosotros mismos somos los mensajes. “Esto lo podemos percibir 
cuando, por ejemplo, estamos produciendo un contenido audiovisual por 
teléfono celular, y aquel define una manera de adoptar nuestro medio —es 
decir, el equipo—, pues las limitaciones impuestas por esa construcción 
de lenguaje tienen ese poder” (Renó, 2015, pp. 251-252). Siguiendo la 
postura de Fowks (2017), lo mediático, lo político y lo económico se han 
fortalecido especialmente en la era de la información vía internet y redes 
sociales. Los medios, entonces, son cercanos, o incluso son las mismas 
esferas de poder. Se finiquita que el medio —si bien es importante como 
espacio virtual para el desarrollo del ciberactivismo— se complementa 
con el mensaje, en el sentido de que los movimientos sociales virtuales se 
caracterizan, sobre todo, por generar su propio mensaje; en otras palabras, 
su propio discurso emancipador. 
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En el caso del Perú, durante el periodo en que se realizó esta in-
vestigación, se atravesó por una coyuntura difícil: el colapso de las 
instituciones judiciales en el país, acompañado de una serie de destapes 
de corrupción, terminaron por generar la incertidumbre en la población 
acerca de cómo se maneja el aparato judicial, la libertad de expresión, 
y el Estado de derecho. Ello determinó la formulación de la siguiente 
hipótesis: los movimientos ciberactivistas en el Perú definen amplia-
mente el acontecer político, sociocultural y mediático. El ciberactivismo 
ha alcanzado notoriedad en la sociedad peruana por la influencia que 
ejerce en la toma de decisiones gubernamentales en el Perú.

1.1 Nuevo Valor a la Información Vertida en Internet

El ciberactivismo no constituye redes aisladas y autorreferenciales, 
sino experiencias situadas en los contextos sociales que generan una 
autonomía y sociedad autoorganizada, como afirma Barandiaran (2003). 
Por tanto, se establece un nuevo valor a la información vertida en in-
ternet, con nuevos mecanismos de producción: muchos más sencillos 
y relacionados intrínsecamente a un producto informativo (Díaz Noci 
& Palacios, 2009).

El mundo virtual ciertamente es más democrático, en el sentido de 
que ha creado un espacio más amplio de expresión de opiniones, faci-
litando la comunicación y movilización de los cibernautas. Bernardo 
y Sergio (2016) señalan que, al fusionar la comunicación política y la 
comunicación subjetiva personal, se dio lugar a los mensajes cortos, 
donde predominan estados de ánimo, el malestar personal y la denuncia, 
marginalizando el debate de una agenda impuesta con antelación. Sin 
embargo, si disminuyó el peso relativo de los medios tradicionales, por 
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otro lado, surgieron en el mundo virtual influencias de poder fáctico más 
nocivas, pues escondidas en el anonimato, la dependencia de estructuras 
de redes sociales orientadas por los intereses económicos y la capacidad 
potencializada del estado (y empresas), se considera una consecuencia 
perjudicial en el marco de la transformación digital.

Las sociedades de la era de la información no pueden reducirse a la 
estructura y dinámica de la sociedad red, sino que a partir de la explora-
ción de nuestro mundo parece que nuestras sociedades están constituidas 
por la interacción entre la “red” y el “yo”, es decir, entre la sociedad red 
y el poder de la identidad (Castells, 2006). Frente a esto, se vuelve a la 
pregunta: ¿los movimientos ciberactivistas determinan el devenir político 
del Perú?  Como mencionan Oyarce y Estrada (2016), el desarrollo de 
las TIC en el Perú aproximadamente desde el 2010 ha crecido de forma 
acelerada mediante la expansión de la “red de redes” la cual engloba la 
cultura digital o cibercultura a través de la transformación de todos los 
espacios de la vida social, política y económica. Los autores enfatizan en 
el ejemplo emblemático que tiene este país con respecto a los movimien-
tos ciberactivistas: la “Ley Pulpín”, o Ley N° 30288, la cual establecía 
un régimen laboral que los jóvenes trabajadores consideraban adverso 
a los derechos fundamentales del trabajador remunerado. Debido a las 
marchas y protestas convocadas principalmente por redes sociales de 
diversos colectivos y sindicatos laborales, la ley fue tema de agenda tanto 
en el Congreso peruano como en la prensa nacional. Finalmente, como 
consecuencia de una serie de acciones que implicaron la presencia masiva 
de jóvenes dispuestos a no ceder en sus reclamos, la ley fue derogada 
apenas un mes y quince días después de su promulgación.
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Por ende, un elemento distintivo en las redes activistas transmediáti-
cas de la actualidad frente a otras redes —por ejemplo, las de terrorismo 
como al-Qaeda, o las de los carteles de droga como el Cártel Jalisco 
Nueva Generación en México— es que aquellas incluyen en su lógica 
a los movimientos sociales, que históricamente se han caracterizado 
por desconcentrar el poder, llevando una “producción interactiva de 
significado” (Castells, 2009, p. 184), la cual posibilita, a través de las 
TIC, que las personas sean productoras y receptoras de sus propios 
mensajes, remezclando códigos y atravesando fronteras en las nuevas 
formas de pensar la comunicación, no como una simple interacción 
unidireccional, sino como una interacción entre redes, plataformas, 
movimientos y cibernautas activistas.

2 Método

Es una investigación de tipo descriptiva con un enfoque mixto, no 
experimental y de corte transversal. Siguiendo Strauss y Corbin (2002), 
primero se seleccionaron los conceptos, luego, se establecieron las 
referencias teóricas para entender el problema, se describió el proceso 
de consolidación de los movimientos ciberactivistas y se construyó 
un marco referencial de análisis siguiendo las pautas de Van Dalen y 
Meyer (1981) El enfoque es mixto. Se combinó los métodos cuantitativo 
y cualitativo, proceso que “tiene como meta utilizar las fortalezas de 
ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 
debilidades potenciales” (Hernández, 2014, p. 532). Es no experimental 
en relación con el número de colectivos incluidos en los resultados, 
ya que las variables se mantuvieron constantes en el tiempo, sin ser 
manipuladas o modificadas, a través de la observación. Además, es de 
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corte transversal porque analiza la muestra en su evolución desde julio 
del 2018 hasta setiembre del mismo año. La técnica utilizada incluyó la 
investigación documental, incluyendo fuentes bibliográficas. El instru-
mento utilizado fue la guía de recolección de datos. El objetivo general 
fue obtener un mapa del panorama científico en relación a los términos 
ciberactivismo y movimientos sociales, los objetivos específicos fueron:

 
1. Registrar el tipo de acciones que genera el ciberactivismo 

en el Perú

2. Estudiar el impacto de los colectivos ciberactivistas nacio-
nales en la coyuntura actual.

3 Resultados

La muestra analizada corresponde al periodo del 19 de julio del 2018, 
día marcado por un suceso histórico en el Perú: la Marcha Nacional 
contra la corrupción, a raíz de los audios reveladores que se le imputa-
ron a distintos magistrados y jueces supremos de los distintos aparatos 
políticos del Estado peruano —entre ellos, el Colegio Nacional de la 
Magistratura, el Poder Judicial y la Corte Superior de Justicial del Cal-
lao3—. En este contexto se considera a las diversas páginas de Facebook, 
que seguían un patrón discursivo de rechazo hacia la noticia última de 

3. El día 7 de julio del 2018, el portal de web de periodismo de investigación IDL-
Reporteros publicó la primera nota que daría cabida a una serie de acontecimientos 
de suma importancia en el aparato político del Estado peruano –entre ellos, la 
renuncia de magistrados, consejeros y máximas autoridades de las distintas 
instituciones que imparten justicia en el Perú–. Considerada como la noticia 
de corrupción más trascendente de los últimos 15 años, el artículo “Corte y 
corrupción”, abriría el camino para una reforma judicial que se reclamaba y 
esperaba desde hace muchos años. Mayor información en: https://idl-reporteros.
pe/corte-y-corrupcion/
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corrupción que acontecía en la coyuntura local. Los resultados fueron 
alentadores: numerosos colectivos ciberactivistas invitaban e incitaban 
a la población peruana en general a unirse en las marchas nacionales 
que se desarrollarían días después del escándalo y la podredumbre del 
Poder Judicial en el Perú. Mediante la creación de eventos públicos y la 
difusión —esta vez sí— de los medios de comunicación tradicionales 
a través de sus versiones webs, la Marcha Nacional del 19 de julio fue 
tendencia durante varios días en el país. 

Con el arribo de las redes sociales de mucho más alcance, con 
espacios para los videos, las transmisiones en vivo y la posibilidad 
de hacer encuestas e incluso ofrecer productos, el ciudadano común 
y de a pie se consolidó como el personaje decisivo para definir lo 
que es y no es importante en los espacios mediáticos. Se confirma 
lo propuesto por Gillmor (2005), quien propone que la sociedad 
contemporánea, en su afán por construir un nuevo espacio virtual 
en la red transmedia, le quitaría esa propiedad inherente al usuario 
de ser un simple receptor de información y lo transformaría en un 
verdadero gestor de contenidos.

Siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) (2016), este estudio ha 
tenido en cuenta el objetivo número 16, “Paz, justicia e instituciones 
sólidas”, con el fin de enfocarse en la metas que promueven el estado 
de derecho para garantizar la igualdad de justicia en las naciones, y la 
reducción de violencia y corrupción en todas sus formas. En esa línea, 
el presente trabajo hace énfasis en la necesidad de construir sociedades 
más pacíficas e inclusivas, defendiendo los derechos individuales de 
las personas.
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Para la ONU (2016), las instituciones públicas más afectadas por 
la corrupción se encuentran en el Poder Judicial y la Policía. Además, 
la corrupción, el soborno, el robo y la evasión tributaria significan una 
pérdida por año de US $ 1,26 billones para los países en vías de desa-
rrollo. En ese sentido:

[…] las manifestaciones de indignación de los colectivos ciberacti-
vistas, amparados en las comunidades virtuales desterritorializadas, 
y el auge de la libertad de expresión que permite Internet, inauguran 
un novedoso espacio de comunicación, inclusivo, transparente y 
universal, llamado a renovar profundamente los diversos aspectos 
de la vida pública en el sentido de un mayor incremento de la liber-
tad y la responsabilidad de los ciudadanos que hemos de tratar de 
pensar juntos. (Sierra Caballero, Leetoy & Gravante, 2018, p. 17). 

En la actualidad, es el ciudadano democrático quien protagoniza las 
transformaciones del ecosistema mediático, tanto en un territorio físico 
(las manifestaciones, marchas cívicas y las protestas articuladas), como 
en uno simbólico e inmaterial (redes sociales y organizaciones ciberné-
ticas). Por tanto, las metas de los ODS se ajustan a las necesidades de 
la ciudadanía en velar por un Estado sólido, horizontal, transparente y 
libre de toda tara política. 

En virtud de ello, dentro del objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones 
sólidas” se encuentra, por ejemplo, la meta 16.3, la cual promueve “el 
estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantiza 
la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Por otro lado, la meta 
16.5 hace hincapié en “reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas”. Por último, la meta 16.7 nos invita a 
“garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
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participativas y representativas que respondan a las necesidades”. (ONU, 
2016, pp. 47-48). 

Por todo lo anterior, la ONU (2016) se plantea dos preguntas que 
pretenden englobar los problemas sociales relacionados a la incapacidad 
de justicia y el empleo sistemático de la corrupción en todos los niveles 
del Estado. En primer lugar, “¿Qué hay que hacer para lograrlo?” Para 
alcanzar la justicia, la inclusión y la paz, es necesario que gobiernos, 
sociedades civiles y comunidades, todos en conjunto y articuladamente, 
se ocupen por establecer soluciones sólidas que reduzcan la violencia, 
la injustica y luchen frontalmente contra la corrupción y la exclusión 
ciudadana. En segundo lugar, “¿Qué podemos hacer?” Toda sociedad 
tiene el libre ejercicio de exigir que los funcionarios públicos rindan 
cuentas por su actuación, además de reclamar por una adecuada libertad 
de información y diálogo consensuado con los representantes de nuestro 
sistema estatal. Por ende, el deber de toda comunidad es concientizar 
sobre la violencia social y la importancia de construir sociedades justas 
y más democráticas.

En ese sentido, uno de los colectivos ciberactivistas más populares 
del medio peruano, “No a Keiko”, lideró las protestas en los días que se 
pedía la renuncia de todos los magistrados y jueces del Poder Judicial. 
Bajo la premisa: “¡Que se vayan todos!”, miles de ciudadanos salieron a 
las calles a pedir la renuncia de jueces y una reforma judicial inmediata 
que acabe de una vez por todas con los actos de corrupción cada vez 
más institucionalizados en nuestros poderes del Estado. Junto a este 
colectivo, también tuvieron importante participación aquellos como 
“Colectivo dignidad”, que, con sus más de un millón de seguidores en 
Facebook, es el colectivo con mayor cantidad de seguidores en esta red 
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social. También se hicieron presente “Las Zonas”, “Guerrilla audiovi-
sual” y “Juventud anarquista”. 

Cabe resaltar que, así como hicieron eco colectivos de orientación 
política en las diferentes marchas a nivel nacional, también se manifes-
taron colectivos de orientación cultural, social y de género, tales como: 
“Sociedad Trans FTM Perú”, “Marcha del orgullo Lima”, “Tomate-co-
lectivo”, “Lima quiere cultura”, “Déjala decidir”, entre otras. Por lo que 
se puede afirmar que, en temas tan preponderantes para el devenir del 
país, la indignación y el sentimiento de patriotismo escala y compro-
mete no solo a un sector ciberactivista, sino a todo el conglomerado 
de colectivos, pues, si bien no están regidos por una sistematización o 
estructura, todos comparten la necesidad de responsabilidad cívica y 
ciudadana. 

Para el análisis se utilizó el programa Atlas.ti. Este permitió contar 
con detalles la magnitud con la que se desarrolló estos eventos. Los 
datos se recogieron inmediatamente después de ocurrida la Marcha Na-
cional del 19 de julio, hasta el 3 de octubre de 2018, días después de la 
segunda Marcha Nacional, pero en aquella ocasión contra el ex fiscal de 
la Nación. Y del 3 octubre de 2018 hasta el 8 de enero de 2019, periodo 
donde se llevó a cabo la tercera —y última— Marcha Nacional contra 
el ex fiscal de la Nación. El registro de la data finaliza, precisamente, el 
8 de enero de 2019, día en el que Pedro Chávarry presentó oficialmente 
su carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación.



Tabla 1.
Principales movimientos activistas en Facebook a nivel nacional (ciberactivismo)

Política
Enraizamiento: 28 

Densidad: 1

Social
Enraizamiento: 21

Densidad: 1

Medio ambiente y 
defensa animal

Enraizamiento: 14
Densidad: 1

De género
Enraizamiento: 25

Densidad: 2

No a Keiko Marcha por la Vida Sembrando 
Conciencia

Marcha del Orgullo Lima

Alcance (likes) 522.539 98.776 123.397 24.488
Colectivo Dignidad Déjala Decidir Red Universitaria 

Ambiental Perú
Matrimonio Igualitario Perú

Alcance (likes) 1.671.059 62.983 19.645 72.336
Guerrilla 

Audiovisual
No al Aborto en el 

Perú
Colectivo Dignidad 

Defensa Animal
Articulación de Estudiantes 

por la Diversidad Sexual y de 
Género

Alcance (likes) 18.036 207.649 511.174 20.019
Colectivo Ate-Perú Católicas por el 

Derecho a Decidir
Voz Animal-Perú Movimiento Homosexual de 

Lima
Alcance (likes) 168.232 17.513 95.266 15.325

Las Zonas Por Aborto Legal Grupo Caridad Ni Una Menos: Tocan a Una, 
Tocan a Todas

Alcance (likes) 14.215 13.127 895.187 161.388



Colectivo Semáforo La Opción V Matchcota Colectivo 25 de Noviembre
Alcance (likes) 167.266 98.069 101.116 10.437

Juventud Anarquista Amnistía 
Internacional Perú

Proyecto Callejero 
Excolitas del Río

Las Respondonas

Alcance (likes) 8.349 144.628 19.216 11.115
Toma El Bypass Cambiando Vidas 

Perú
Movimiento 

Ciudadano Frente al 
Cambio Climático

Un Billón de Pie Perú

Alcance (likes) 11.513 45.320 20.339 39.513
Bloque RIP Ciudadanos 

Luchando contra el 
Racismo

Rescatistas y 
Albergues Unidos

Bloque conservador

No a la Ideología de Género 
en el Perú

Alcance (likes) 71.854 16.474 5.836 5.458
Ronderos del Perú No al Peaje Rescate Animal 

Lima Perú
Parejas Reales

Alcance (likes) 38.205 37.000 9.399 139.546
Marcha Nacional: 
Fuera, Chávarry

Bloque Peruanos 
Defensores

Vigilante 
Amazónico

Marcha por la Familia Perú

Alcance 
(interesados)

37.000 11.701 4.494 63.533

Peruanos Contra el 
TPP

Marcha 
Nadie Pague 

Metropolitano

Con Mis Hijos No Te Metas



Alcance 
(interesados)

62.763 10.000 174.398

Perú Unidos Contra 
la Corrupción

Colectivo Defensa 
al Consumidor

La Familia Importa Perú

Alcance (likes) 230.845 1.959 30.086
Información recogida entre los periodos 6 de julio-3 de octubre del 2018 y 3 de octubre del 2018-7 de enero del 2019. Elaboración 
propia (2018).

Tabla 2.
Principales movimientos activistas en Facebook a nivel nacional (ciberactivismo)

Cultura
Enraizamiento: 16 

Densidad: 1

Doctrina
Enraizamiento: 4

Densidad: 1

Religión
Enraizamiento: 3

Densidad: 1

Derechos Humanos
Enraizamiento: 3

Densidad: 1
Crea + Blog Catarsis y 

Harakiri
Asociación 

Peruana de Ateos 
Asociación Pro Derechos 

Humanos 
Alcance (likes) 83.348 71.171 23.332 15.460

Guía de Arte Lima Voz Liberal del Perú Perú: Estado Laico Colectivo Defensa Al 
Consumidor

Alcance (likes) 18.851 107.509 7.101 1.958
Lima Quiere 

Cultura
Marcha por la 
Familia Perú

Movimiento 
Misionero Mundial 

del Perú

Asociación de Mujeres 
Peruanas Afectadas por las 
Esterilizaciones Forzadas

Alcance (likes) 13.789 63.567 296.551 1.039



Red Acción 
Ambiente Perú

Perú sin Socialismo

Alcance (likes) 12.057 2.357
Asociación para 

la Niñez y su 
Ambiente

Alcance (likes) 12.206
No a la Destrucción 

de Lima
Alcance (likes) 11.343

Tómate Colectivo
Alcance (likes) 13.447

Unión de 
Estudiantes de 
Arquitectura de 

Lima
Alcance (likes) 36.041

Aiedesep Pueblos 
Indígenas

Alcance (likes) 25.192
Información recogida entre los periodos 6 de julio-3 de octubre del 2018 y 3 de octubre del 2018-7 de enero del 2019. Elaboración 
propia (2018).



Tabla 3.
Formas de organización

Colectivo Asociativa ONG

Enraizamiento: 72 Enraizamiento: 18 Enraizamiento: 17
Densidad: 1 Densidad: 1 Densidad: 1

Gremio Sindicato Grupal de tipo troll 

Enraizamiento: 2 Enraizamiento: 3 Enraizamiento: 2
Densidad: 1 Densidad: Densidad: 1

Información recogida entre los periodos 6 de julio-3 de octubre del 2018 y 3 de octubre del 2018-7 de enero del 2019. Elaboración 
propia (2018).

Tabla 4.
Principales influencers en Twitter a nivel nacional (ciberactivismo)

Política
Enraizamiento: 1

Densidad: 2
Grupo fujimorista y “fujitroll” Influencers antifujimoristas

El Montonero
Medio de comunicación parcializado en 

favor de los intereses fujimoristas

Rosa María Palacios

Alcance (seguidores) 17,2 mil 2,86 M



Político.pe
Medio de comunicación parcializado en 

favor de los intereses fujimoristas

Beto Ortíz

Alcance (seguidores) 35,1 mil 3,61 M
Manifiesto

Medio de comunicación parcializado en 
favor de los intereses fujimoristas

Milagros Leiva

Alcance (seguidores) 21,4 mil 1,98 M
Rafael Rey Rey

Conductor de programa de televisión “Rey 
con Barba y Tudela”

Verónica Linares

Alcance (seguidores) 67 mil 1,57 M
José Barba Caballero

Conductor de programa de televisión “Rey 
con Barba y Tudela”

Patricia Del Río

Alcance (seguidores) 68,1 mil 884 mil
Marie Carrillo Herrera/Mar Mounier Augusto Álvarez Rodrich

Alcance (seguidores) 62,1 mil 2,06 M
Juan Mendiburu Collyer/HostalMerlín Juliana Oxenford

Alcance (seguidores) Cuenta suspendida 1,78 M



Carlos Polo Samaniego/ÚteroDeMarquito Mónica Delta

Alcance (seguidores) Cuenta eliminada 137 mil

Frank Krklec/BlogCyH Sol Carreño

Alcance (seguidores) 21,6 mil 98,6 mil

Ricardo Vásquez Kunze Rosana Cueva

Alcance (seguidores) 23,1 mil 303 mil

No Hay Zurdo Bueno René Gastelumendi

Alcance (seguidores) Cuenta suspendida con frecuencia. 118 mil

El Majín

Alcance (seguidores) 10,1 mil

Jean Pierre Iparraguirre Quiñones/
UteroFavre

Alcance (seguidores) Cuenta eliminada

Información recogida entre los periodos 6 de julio-3 de octubre del 2018 y 3 de octubre del 2018-7 de enero del 2019. Elaboración 
propia (2018).
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En el caso de “Ni una menos Perú: tocan a una tocan a todas”, su 
característica inicial es la de una cita libre; luego, se le adjudica una 
variable —es decir, orientación y forma de organización—. Por último, 
se le asigna un código —en orientación, de género; en forma de orga-
nización, colectivo—. Posteriormente se muestra el enraizamiento y 
la densidad. El primero se entiende como el indicador de cuántas citas 
se tiene con ese código. La segunda se entiende como la cantidad de 
vínculos que se ha establecido. El vínculo no es más que la relación 
que puede existir entre dos o más códigos. Por ejemplo, en la Tabla 1 se 
puede observar la red respectiva al código “género” en los movimien-
tos activistas en Facebook a nivel nacional. Como se puede apreciar, 
la densidad en esta red es de dos (2) en la medida de que existe un 
bloque conservador establecido en esta orientación ciberactivista. En 
la Tabla 1 se puede observar la red respectiva al código “social” en los 
movimientos activistas en Facebook a nivel nacional. Como se puede 
apreciar, la densidad en esta red es de uno (1), a comparación de la red 
anterior (“género”). Esto debido a que no presenta un bloque “anti” 
delimitado. Si bien es cierto que existe afiliaciones ideológicas en más 
de un colectivo, también es válido indicar que no están organizados 
sistemáticamente, por tanto, muchos de ellos tienen posturas secundarias 
adversas. Tal es el caso de “Católicas por el Derecho a Decidir-Perú”, 
que, a pesar de profesar la religión católica, tiene una postura proaborto. 

En segundo lugar, los detalles más resaltantes de este análisis son 
los siguientes: la red respectiva al código “cultural” (Tabla 2) es la que 
posee, en suma, la menor cantidad de likes. Se plantea que lo anterior 
tiene explicación en la poca acogida que usualmente tienen los temas 
culturales en la población principalmente limeña (Fowks, 2017). Si 
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a esto se le suma que estos colectivos, además de difundir la cultura, 
luchan contra aquellos que la profanan, el mérito debería ser el doble; 
sin embargo, la evolución de estos, aunque es lenta, va en aumento cada 
vez más. Por otro lado, la red respectiva al código “ambiental” (Tabla 1) 
junto con la de “política” son las que tienen mayor acogida en relación 
con la cantidad de likes que tienen las páginas de sus colectivos. El nivel 
de relevancia en la red respectiva al código “ambiental” se debe a la 
reciente tendencia en redes sociales del compromiso con el cuidado del 
medio ambiente y su preservación (Martínez & Avella, 2016). 

Caso contrario ocurre en el código “derechos humanos” (Tabla 2), 
donde apenas se encuentran tres colectivos importantes en la búsqueda. 
En particular, en este último se obvió el código “ONG” para determinar 
la cantidad de organizaciones no financiadas que pudieran surgir en 
el código derechos humanos. Caso similar son las redes respectivas a 
los códigos “doctrinario” y “religioso”; aunque en estos dos últimos 
casos cabe anotar que lo que más prepondera no son colectivos, sino 
organizaciones religiosas autofinanciadas. En la variable de “formas de 
organización” se ha denominado, hasta el momento y por convención, 
“colectivos”, al conglomerado de todas estas formas de organización. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) (Colec-
tivo, s.f.) se entiende por “colectivo” a un grupo de personas unidos 
por lazos profesionales, laborales, etc., o que es perteneciente o relativo 
a una agrupación de individuos. El diccionario de la Universidad de 
Oxford (Asociativo, s.f.), por su parte, define “asociativo” como “la 
asociación (unión de personas, conjunto de personas o entidad jurídica) 
o que resulta de ella”. La RAE define un “gremio” (Gremio, s.f.) como 
“corporación formada por los maestros, oficiales y aprendices de una 
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misma profesión u oficio, regido por ordenanzas o estatutos especiales”. 
En tanto, un “sindicato” (Sindicato, s.f.) se define como “asociación de 
trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses”. Por otro lado, 
una organización no gubernamental u ONG (s.f.) es una “organización 
de iniciativa social, independiente de la administración pública, que se 
dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativas”. Por último, un 
“grupo de tipo troll” hace referencia a “individuos que en forma anónima 
se dedican a distorsionar la comunicación entre usuarios de una misma 
comunidad insultando, engañando y atormentando, en algunos casos 
con objetivos políticos y en otros por el placer sádico de infringir sufri-
miento” (Calvo, 2015, p. 105). Aparentemente aislados, caracterizados 
por seudónimos e información falsa, los trolls se dedican a provocar 
y hostigar a toda aquella persona que, por intereses particulares, debe 
desprestigiar o irritar. Concluimos, luego de revisar la Tabla 4, que la 
forma de organización más relevante de ciberactivismo en el Perú, es 
la que refiere al código de “colectivo”. 

No se debe olvidar que, siguiendo el corte transversal de este tra-
bajo, luego de la Marcha Nacional del 19 de julio de 2018, distintas 
manifestaciones acaecieron en la capital y en el resto de ciudades del 
Perú en torno a la crisis del Poder Judicial y sus organismos. En ese 
sentido, otro momento álgido que requirió nuevamente de la presencia 
de la gran mayoría de los colectivos mencionados anteriormente fue 
la segunda Marcha Nacional, esta vez contra el ex fiscal de la Nación 
Pedro Chávarry, quien entró a ejercer su cargo con diversos cuestio-
namientos, en gran parte por estar involucrado en los destapes de co-
rrupción que surgieron a raíz de la publicación de “Corte y corrupción” 
de IDL-Reporteros. El 12 de setiembre del 2018, miles de ciudadanos 
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salieron a las calles a marchar y reclamar la salida del fiscal, quien 
aún no había aceptado su renuncia, a pesar de todos los escándalos, 
presión ciudadana y cuestionamientos en su contra. Sin embargo, el 
retiro de su cargo como fiscal se concretaría el 8 de enero del 2019, 
días después de la tercera Marcha Nacional (3 de enero), nuevamente 
contra el ex fiscal de la Nación, lo que se puede considerar como un 
logro en parte de los colectivos que planificaron estas multitudinarias 
marchas. Se puede afirmar, por lo tanto, que la participación ciudadana, 
en el ámbito online, constituye un terreno de nuevos actores y nuevas 
formas de protesta, más democratizadoras y menos influenciadas por 
intereses de terceros. Lo que mueve a los colectivos ciberactivistas va 
mucho más allá de eso: es la férrea defensa por una sociedad más justa 
y menos excluyente. 

4 Ciberactivismo Nacional en Twitter: un Caso Particular

Aunque con una dinámica muy distinta a cómo se desarrolla en 
Facebook, la esencia en la red social Twitter es la misma: un bloque 
“anti” versus un bloque “pro”. Twitter se ha convertido con el trans-
curso de los años en un espacio virtual muy utilizado por influencers 
—o líderes de opinión— de distintas posturas políticas e ideológicas. 
Como en cualquier espacio de debate y discusión, estos líderes de opi-
nión han construido con el tiempo una reputación y una cantidad de 
seguidores significativa. Periodistas, abogados, sociólogos, etc., dedi-
can gran parte de su día a día a contestar, publicar, criticar y mantener 
firme su postura frente a distintos temas de coyuntura. A diferencia de 
Facebook, Twitter tiene un enfoque más individual y menos anónimo: 
muestra rostros, nombres y personalidades específicas. Sin embargo, se 
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hace énfasis nuevamente en la red respectiva al código “grupal de tipo 
troll”, pues desnaturaliza la esencia de esta red social, para convertirla 
en un espacio de debate poco alturado; y, más que debate, una riña entre 
influencers y trolls.

Este es el caso de los denominados “fujitrolls”: personas afines con 
el partido político Fuerza Popular, fundado por la familia Fujimori. En 
la Tabla 4 se encuentran algunos de los más populares. Varias de estas 
cuentas se encuentran actualmente suspendidas o eliminadas debido 
a los constantes reportes de comportamientos que van en contra de la 
política de privacidad de la red social. Un caso particular es la cuenta 
“No Hay Zurdo Bueno” (@NoHayZurdo), que ha sido suspendida en 
reiteradas ocasiones, sin embargo, aún persiste su permanencia en la 
red social, con la misma actitud confrontacional y polémica. 

Por otro lado, José Barba Caballero y Rafael Rey Rey poseen un 
cantidad muy similar de seguidores: 59,9 mil y 59,7, respectivamente. 
Al revisar detalladamente su lista seguidores, se pudo apreciar que va-
rios de estos son cuentas sin fotos, nombres, o tweets. Muchas de estas 
no tienen el mínimo grado de autenticidad. La gravedad radica en que 
estas cuentas han sido creadas en los últimos meses. Se concluye, pues, 
que este caso en particular demuestra cómo funcionan los bots4 en las 
fake news (noticias falsas).

Entonces, “ya no se trata de estudiar solamente la labor de un emisor 
frente a su audiencia, sino el ecosistema que se produce en la esfera 
de la comunicación” (Oyarce & Estrada, 2016, p. 139). Con la llegada 

4. Un bot es un software que busca en todo momento interactuar con los usuarios y 
replicar comportamientos de forma mecánica y automática. En tal sentido, esta 
tecnología refuerza o debilita intencionalmente la trascendencia de uno o varios 
usuarios en específico (Gobbi, 2017, p. 31). 
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de la internet a nuestros hábitos y costumbres, la sociedad elabora un 
nuevo mundo, es decir, una nueva forma de relacionarse socialmente 
con los demás. Se cree, por ende, que el ciberactivismo no es sino una 
forma alternativa de respetar los derechos de los demás, en tanto se 
preserven la integridad y los derechos fundamentales de todo individuo 
perteneciente a esta red transmedia. 

Conclusiones

• El impacto de los colectivos ciberactivistas en el desarrollo 
del devenir nacional es significativo en tanto que estos modi-
fican la agenda noticiosa de los medios tradicionales a través 
de la difusión y convocatoria de marchas, eventos, plantones, 
etc. Estos colectivos se encuentran constantemente en un 
ambiente de revuelta y con ganas de participar activamente 
en la lucha de sus ideales, sea cual sea la religión, cultura, 
filiación política, etc.

• El uso intensivo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como el uso masivo de Facebook, Twitter 
y redes sociales afines, permiten una nueva interrelación 
social entre los cibernautas. Manifestaciones como las tres 
Marchas Nacionales —del 19 de julio,12 de setiembre, ambas 
realizadas en el año 2018, y la del 03 de enero del 2019—, 
registran las acciones reivindicativas que gran parte de co-
lectivos realizan en pos de una vida más justa, donde exista 
un espacio equitativo para las diversas posturas ideológicas 
que puedan manifestar cualquier forma de organización de 
una determinada sociedad.  El espacio donde se dan estos 
acontecimientos, entonces, no está conformado solo por 
una red ciberactivista, o solo por una red tradicional de los 
movimientos sociales, sino que una se convierte en exten-
sión de la otra. 

• Por lo tanto, se verifica la hipótesis de que los movimien-
tos ciberactivistas en el Perú definen el acontecer político, 
sociocultural y mediático, en la medida que se establezcan 
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redes transmediáticas en el contexto de una sociedad red más 
democrática, horizontal y dispuesta al debate. La participa-
ción ciudadana se genera dentro de las dinámicas de poder y 
contrapoder, apoyando o desestimando acciones relacionadas 
a la coyuntural actual de toda sociedad hiperconectada.
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El Periodismo como Vía para la Transformación 
Social: el Salto Andalucía

María José García-Orta1

1 Saltemos: la Gestación de un Medio de Propiedad Colectiva

El movimiento 15M propició en España la proliferación de medios 
digitales que ofrecían una visión alternativa a los poderosos conglome-
rados mediáticos, estrechamente vinculados con la estructura económica 
y política. La ciudadanía, deseosa de un discurso alternativo, apostó por 
canales de información colectiva, que potenciaban la especialización 
geográfica y temática. En este contexto, muchos medios de comunica-
ción españoles, y de otros países, lanzan campañas de microfinanciación 
para hacer viables sus proyectos periodísticos. Por ejemplo, el diario 
Diagonal obtiene, a través de Goteo, 70.000 euros en 2014 destinados a 
gastos de imprenta, distribución, recursos informáticos, salarios, etc. Un 
año después, el diario online CTXT, consigue 25.000 euros de mecenas.

Estos nuevos medios utilizan como fórmula jurídica la cooperativa, 
imitando modelos de diarios como Noviny (República Checa), BirGün 
(Turquía), La Marea (España), Dominion (Canadá), La Diaria (Uruguay) 
o Tiempo Argentino (Martínez Sánchez & Martínez Polo, 2017, p. 230).

1. Doctora en Periodismo.
 Profesora del Departamento de Periodismo II de la Universidad de Sevilla.
 E-mail: mjorta@us.es 
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El 28 de noviembre de 2016 el periódico Diagonal y más de 20 
proyectos periodísticos online asociados2, inician “una campaña de 
accionariado popular de seis meses de duración con la intención de 
crear una comunidad y llegar a 10.000 socios y socias de manera que 
les permitiese construir un gran medio realmente independiente, sin pu-
blicidad de grandes empresas y sin contenidos patrocinados” (Martínez 
Sánchez & Martínez Polo, 2017, p. 234). La declaración de principios 
para apoyar al nuevo medio se refleja en el siguiente manifiesto:

Nos dicen: compite, es la lógica del mercado. Respondemos: coo-
peremos, funcionemos de otra manera.
Nos dicen: para que haya orden tiene que haber jerarquía. Respon-
demos: para que haya orden, horizontalidad, buena coordinación e 
inteligencia colectiva.
Nos dicen: quien paga tiene acceso a todos los contenidos. Res-
pondemos: toda la información debe ser accesible siempre desde 
el primer momento. Tu capacidad económica no debe limitar tu 
derecho a la información.
Nos dicen: es inevitable financiarse con publicidad de grandes em-
presas; si no la información no es sostenible. Respondemos: hagamos 
un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se 
consigue cuando no dependes de grandes anunciantes, sobre todo si 
son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos 
y sociales. Más temprano que tarde terminan condicionando tus 
contenidos.
Nos dicen: los contenidos patrocinados ayudan a la viabilidad y no 
hacen daño a nadie. Respondemos: vender publicidad como infor-

2. Rafael Silva (2016) recopila los siguientes medios: Pikara Magazine, El Salmón 
Contracorriente, Arainfo (Aragón), Directa (Catalunya), Praza Pública (Galiza), 
Último Cero (Valladolid), El Salto Andalucía, Galiza Ano Cero, Wiriko, Nodo50, 
SiberiaTV, La Marea, Pamplonauta (Nafarroa), La Entrevista del Mes, Revista 
Ecologista, Revista Pueblos, Viento Sur, Colectivo Burbuja, Ágora Alcorcón, 
Revista Bostezo, y diversos medios locales como Voces de Pradillo (Móstoles), 
Periódico de Hortaleza, El Despertador, Periódico 15M, así como diferentes 
radios libres comunitarias.
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mación no es ético, distorsiona la idea de periodismo y significa 
engañar a la gente.
Nos dicen: cuanto más alto y especializado es tu puesto en la jerar-
quía, más salario, es lógico. Respondemos: rompamos con la lógica 
de que lo reproductivo y lo productivo son diferentes; de nuevo, 
horizontalidad e igualdad salarial; muchos trabajos invisibles son 
necesarios para que un medio de comunicación salga adelante; 
pongámoslos al mismo nivel.
Nos dicen: abarata costes como puedas. Respondemos: creemos 
que los costes no son sólo económicos sino también ambientales 
y sociales. Economía social y solidaria, repartos en bicicleta y la 
sostenibilidad de la vida en el centro de nuestra propuesta.
Nos dicen: la objetividad y la profesionalidad van de la mano. Res-
pondemos: la objetividad no existe, lo honesto es explicar desde 
qué lugar escribes y miras la realidad. No estamos en una torre de 
marfil, queremos contribuir al cambio social, a la transformación de 
la realidad con contenidos de calidad (Diagonal, 2016).

Con estas premisas surge el proyecto El Salto, un medio democrático, 
de propiedad colectiva, descentralizado y financiado por las personas, 
que en opinión del periodista Paco Aguaza, pretendía llegar a otro tipo 
de públicos, ya que “Diagonal se había quedado muy cercano a los 
movimientos sociales, que eran a la vez fuente y lector. Quería tener 
un poco más de impacto a nivel político, a nivel social en otras capas 
de la sociedad”. 

Muchos de los medios que apoyan inicialmente al futuro El Salto, 
son medios que mantienen su sitio web pero que colaboran compartien-
do contenidos o recursos. Es el caso de La Marea, de Pikara Magazine 
(coordina una sección de temática feminista en la publicación mensual), 
de El Salmón Conracorriente (encargado de la sección de Economía) o 
de Wiriko (revista digital sobre cultura africana).
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Al nuevo medio se van sumando e integrando nuevos proyectos 
territoriales que participan en la toma de decisiones, entre los que se 
sitúa El Salto Andalucía. Tienen en común que gran parte de la plantilla 
procede de Diagonal, así como la principal masa de suscriptores.

Actualmente son un total de siete proyectos territoriales, a los que se 
puede acceder desde la web de la edición general (www.elsaltodiario.
com). Nos referimos a las portadas de Andalucía, Extremadura, Galicia, 
Hordago, La Rioja, Madrid y Valencia. La web se adapta a cada territorio 
con nodo local, mostrando las noticias más cercanas.

En enero de 2018, El Salto consigue el CIF definitivo de la coopera-
tiva, dejando atrás la asociación Punto y Coma, que editaba el periódico 
Diagonal (El Salto, 2017). Además, de la web y la publicación impresa, 
El Salto ha introducido contenidos multimedia, creando un canal es-
pecífico en Youtube y, posteriormente, El Salto radio y El Salto TV. El 
proyecto radiofónico surge gracias al voluntariado de cinco personas 
que procedían de radios comunitarias y que han publicado contenidos 
especiales relacionados con la huelga feminista y el día internacional 
del trabajo (1 de mayo).

2 El Salto Andalucía: Organización y Modelo de Negocio

Dentro del proceso de creación de El Salto, en Andalucía, periodis-
tas procedentes de la edición regional de Diagonal, así como de otros 
medios independientes, como Andalucía diversa, Radiópolis o El Topo, 
vieron la necesidad de crear una edición en esta comunidad autónoma. 
Con esa apuesta se empiezan a generar nodos o grupos en diferentes 
territorios. Según Aguaza, “la idea era ir de abajo arriba, entonces 
primero de lo local e ir sumando fuerzas a una redacción andaluza”. 
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Un proyecto regional construido con una base local, no desde arriba 
como han intentado erróneamente otros proyectos como Diario 16 en 
su momento.

Esos nodos tenían sus propias peculiaridades. Paco Aguaza destaca 
el caso de Córdoba, donde el proyecto de El Salto Andalucía “fue visto 
más como instrumento por los movimientos sociales de Córdoba”, tanto 
es así, que en dicha ciudad El Salto no estaba compuesto por personas, 
sino por colectivos. Por el contrario, en Granada se organizaron perio-
distas freelance, “incluso hay un politólogo”, señala Aguaza, pero hace 
hincapié que no hay políticos ni cargos de confianza.

Estamos ante un modelo de negocio periodístico enfocado (Carvajal, 
2015):

(…) bajo las premisas de la economía social y solidaria, y por tanto 
enfrentado a los valores clásicos de los proyectos de competencia, 
financiados directamente por las empresas y conglomerados me-
diáticos, cuyos intereses lógicamente priman en la difusión de sus 
contenidos. El nuevo medio (…) se financiará sólo bajo un modelo 
de “accionariado popular” (Silva, 2016).

Este modelo enfocado tiene como principal propuesta de valor el 
periodismo de agenda propia. De hecho, Martínez Sánchez y Martínez 
Polo (2017) aseguran que los nuevos medios digitales surgidos tras la 
crisis económica presentan un modelo basado en “ofrecer buenos con-
tenidos, con la esperanza de generar ingresos por parte de los lectores 
y de los anunciantes. La capacidad de ser un prescriptor de prestigio 
(factor cualitativo) será más importante que las audiencias (factor 
cuantitativo)” (p. 232).
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El Salto Andalucía está constituido desde el mes de noviembre de 
2018 como Asociación, pero se integran dentro de la Cooperativa de El 
Salto, que se organiza en torno a una Asamblea General, un Colectivo 
Editor y una Junta de Buen Gobierno, tal y como se puede apreciar en 
la Figura 1. Según el Reglamento interno de El Salto, las decisiones 
más importantes:

se toman en Asamblea General o mediante referéndum vinculante 
con la participación de todas y todos los socios. El resto de deci-
siones, producto del desarrollo de las grandes líneas aprobadas en 
Asamblea General, se adoptan en el Colectivo Editor, un espacio 
de funcionamiento horizontal formado por la suma de socias tra-
bajadoras y socias colaboradoras, y en la Junta de Buen Gobierno, 
encargada del día a día del proyecto (Diagonal, 2017, p. 1).

Figura 1. Organigrama de El Salto. I Asamblea de 28 de octubre (El Salto, 2017, p. 5)



2306

En el ámbito territorial, existen los consejos editores locales, que 
“son reuniones descentralizadas en las que las socias colaboradoras y 
socias trabajadoras se agrupan por proximidad geográfica para discu-
tir un orden del día común propuesto por la Junta de Buen Gobierno” 
(Diagonal, 2017, p. 3). Son reuniones pensadas para evaluar contenidos 
y debatir sobre coyuntura política. En Andalucía este consejo se reúne 
como mínimo una vez cada dos meses. Para el trabajo diario existen 
reuniones semanales con los nodos locales por provincias y se coordinan 
con otros nodos vía Skype.

Figura 2. Campaña de captación de socios. El Salto Andalucía (16 de octubre de 
2018): ¿Un medio independiente en Andalucía? Depende de ti. 

La principal vía de financiación son las suscripciones, que represen-
tan el 70% de los ingresos del medio. En Andalucía hay 568 suscriptores, 
según datos proporcionados por el periodista Paco Aguaza a finales 
de noviembre de 2018. “De las suscripciones que sacan de Andalucía 
tienes que aportar una parte a la infraestructura común”, señala Agua-
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za. Por ello, se han puesto en marcha campañas de captación de socios 
como #ATuVera. El impacto de la última campaña andaluza, provocó 
un aumento de 23 socios en un mes, datos computados desde el 15 de 
octubre de 2018. De esta forma se rompía una tendencia negativa, más 
pronunciada a principio de año y cuya caída fue suavizándose para 
conseguir un ligero repunte en verano y volver a descender ligeramente. 

Cuando una persona o un colectivo se suscribe al medio, se convierte 
en copropietario. El Salto, tanto la edición general como la andaluza, 
contemplan en su página web cuatro tipos de socios (https://saltamos.
net/formulario/):

1) Digital: Aquel que paga una cuota de tres euros mensuales 
(36€ anuales) puede tener acceso a la versión digital del me-
dio, a las ofertas y sorteos (en libros, conciertos, productos 
de comercio justo, etc.) y, además, puede participar en las 
decisiones clave del proyecto.

2) Papel: En esta modalidad existe la opción de pago anual 
(72€), pago semestral (36€) o pago mensual (6€). El socio/a 
papel tiene acceso a: 12 revistas al año en papel de análisis, 
investigación, reportajes en profundidad y humor; Acceso 
a la versión digital de la publicación, así como a ofertas 
y descuentos especiales. También puede participar en las 
asambleas anuales y extraordinarias de la cooperativa y en 
las consultas sobre temas especialmente sensibles.

3) Socios incondicionales, que reciben lo mismo que el socio 
papel, pero abonan 120 euros anuales porque tienen mayor 
solvencia económica.

4) Colaborativo. Modalidad dirigida a todas las organizaciones 
y colectivos que comparten los principios de El Salto, es de-
cir, construir un medio que busca la transformación social y 
colocar en la agenda mediática las demandas y el trabajo de 
los movimientos sociales. Para ello, dichos socios tienen que 
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abonar una cantidad mínima de 300 euros. A cambio, pue-
den participar como un socio más en la toma de decisiones; 
pueden escribir en el blog de los socios colectivos y reciben 
una suscripción al mensual, una inserción publicitaria anual 
gratuita en el mensual, un banner gratis en la web, así como 
un 25% de descuento en todos los espacios publicitarios y 
en todos los servicios editoriales de la cooperativa.

El medio contempla la opción de donar, una sola vez o con carácter 
anual, cantidades que oscilan entre los 10 y 200 euros.

La otra fuente de financiación de El Salto es la publicidad, que no 
puede superar el 25% del total de los ingresos anuales. El medio fija 
en su Reglamento interno (Diagonal, 2017, pp. 6-7) aquellos tipos de 
anunciantes que nunca podrían tener presencia en El Salto. Nos referi-
mos a: Multinacionales de ética dudosa, con filiales en paraísos fiscales; 
Empresas del IBEX 35; Bancos u otro tipo de entidades o proyectos que 
desahucien (por ejemplo, Cáritas o ProVivienda); Empresas que tengan 
conflictos activos con trabajadores y que “aprovechen la mano de obra 
semiesclava de personas presas” (Diagonal, 2017, p. 7); Publicidad que 
sea discriminatoria por cuestiones de raza, sexo, etc.; así como aquellas 
organizaciones no gubernamentales que tengan campañas activas en su 
contra por conducta poco ética.

Por tanto, no se acepta publicidad de empresas que violan los de-
rechos humanos, sociales, laborales o ambientales, así como tampoco 
se acepta el contenido patrocinado y los publirreportajes. El territorio 
de Andalucía puede quedarse con el 100% de la publicidad que hayan 
generado. Aún así, en la última se abrió un debate para quitar límites 
en cuanto a la publicidad (El Salto, 2018).
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A la cuota de los socios, se le suma la venta en más de 5.000 kioscos 
y más de 200 librerías y puntos de distribución alternativa. Las socias 
colaboradoras deben pagar 500 euros, en 5 años, abonando en un prin-
cipio el 25%. El resto se podía establecer mediante colaboraciones para 
que el 75% restante fuera otro tipo de aportaciones a la cooperativa.

Los servicios editoriales, la formación y la distribución de libros 
y otros productos de comercio justo son otras fuentes de financiación, 
aunque según Paco Aguaza debe explotarse más.

En cuanto a la audiencia, aunque es un medio de orientación femi-
nista, “el 65% de los suscriptores son hombres, entre los 35–55 años. 
Dentro de eso hay mucha diversidad por el perfil de las suscripciones”, 
apunta Paco Aguaza.

3 La Transformación Social a través de los Contenidos

La estrategia territorial de El Salto Andalucía es una apuesta por 
la información local y cercana, de forma que tanto a través de la web 
y el papel, los lectores puedan encontrar junto con la información de 
contexto nacional e internacional, información sobre lo que pasa en su 
ciudad. Para ello, El Salto Andalucía publica desde principios de 2017 
un mensual en papel, con 16 páginas de contenidos de reportajes, en-
trevistas y análisis sobre Andalucía, que se combinan con contenidos 
estatales e internacionales. Desde hace más de un año, cuentan con una 
web propia donde los contenidos andaluces están en el centro. De esta 
forma, el proyecto El Salto “es el único medio que se adapta a cada 
territorio, priorizando en la misma página los contenidos locales” (El 
Salto-Andalucía, 2018).
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El medio concede más importancia a la calidad periodística que a 
la cantidad, promociona la diversidad cultural y hace hincapié en la 
reflexión en profundidad:

Un medio incisivo, con nuevos formatos, con valentía en la exposición 
de los hechos y de los análisis, y abriendo las puertas a repensar de 
forma colectiva las claves de la comunicación crítica, el periodismo 
libre y la soberanía informativa. La información debe ser entendi-
da como una herramienta al servicio de la transformación social, 
concepto enfrentado al de la dependencia de los medios frente a los 
grandes grupos empresariales, los cuales, tarde o temprano, harán 
valer la protección de sus intereses frente al derecho humano a la 
información (Silva, 2016).

Apuesta por contenidos propios, frente al uso abusivo del corta-pega 
de otros medios, y se priorizan informaciones que los diarios capitalistas 
no publican o bien informaciones que ofrecen un enfoque distinto a los 
temas que tratan dichos medios.

La web incluye las secciones propias de la edición general de El 
Salto (Actualidad, El Salmón Contracorriente -Economía-, Global, 
Opinión y Radical Magazine -Cultura-), pero en la portada destacan 
aquellos contenidos regionales de mayor interés.

Cuando llega una propuesta de contenidos web, el responsable 
de edición revisa, antes de su publicación, que sigue el protocolo de 
calidad de contenidos, centrado, según Paco Aguaza, en “la variedad 
en las fuentes; el uso de un lenguaje no discriminatorio, ni a nivel de 
género, ni a nivel de raza ni a nivel de condición social, etc.; si una 
fuente masculina y una femenina van a decir lo mismo al fin y al cabo 
o se les busca en calidad de lo mismo, priorizar la fuente femenina; no 
reproducir comunicados. No publicamos contenidos que ya se hayan 
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publicado en otros medios”.  Para destacar la opinión escrita por mu-
jeres, la contraportada de la edición en está destinada a entrevistas de 
investigadoras, artistas, activistas y mujeres de a pie.

Según su Reglamento interno (Diagonal, 2017, pp. 8-9), dicho pro-
tocolo contempla que se reserve para los expertos o los protagonistas de 
los hechos los artículos de análisis; rechaza el tratamiento informativo 
sensacionalista; prioriza los enfoques que destaquen las estrategias de 
supervivencia, empoderamiento y rebeldía de las personas; lucha contra 
los estereotipos, las explicaciones simplistas de la realidad y el sexismo 
en los contenidos. 

Junto a las propuestas de contenido que le llegan, el medio paga 
por contenidos “porque creemos que es importante incidir en ellos 
por la coyuntura temporal o porque incluso queremos tener especial 
incidencia en un territorio con una temática”, afirma Paco Aguaza. 
Según datos proporcionados en la II Asamblea de El Salto (2018), el 
presupuesto estimado de colaboraciones es de 5.000 euros mensuales.  
“Aproximadamente cada mes recurrimos a 80 colaboradoras y pagamos 
una media de 60€ por reportaje. En esta partida se incluye el pago por 
fotografías, ilustraciones y otros materiales de diseño. (…) Muchas de 
las colaboradoras nos donan su trabajo o nos lo trocan por suscripciones 
para sus familiares” (El Salto, 2018).

Para el periodista de El Salto Andalucía, “la mayoría de las veces 
es la coyuntura externa la que marca la agenda, pero a veces también 
nosotros queremos situar en la agenda mediática ciertos temas”. Un 
ejemplo de temática que se ha situado en la agenda mediática es la tu-
ristización, término que sólo utilizaban colectivos sociales y que a raíz 
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de un reportaje de El Salto Andalucía se ha extendido en otros medios 
de comunicación de ámbito estatal.

El diario separa claramente la información de la opinión. Esta última 
tiene cabida en Tribuna abierta, pero también en el blog Algarabías, 
creado por El Salto Andalucía para que cualquier colectivo o entidad 
pueda dar su opinión. Además, ha permitido que el colectivo Autonomía 
Sur gestione un blog, el Jornal Andaluz.

La web se actualiza dos veces diarias e incluye contenidos propios, 
tres o cuatro en función del día. Son piezas cortas si están vinculadas a 
la actualidad más inmediata, o más extensas si son reportajes. En cual-
quier caso, los textos están redactados con un lenguaje claro y ameno, 
con una estructura de pirámide invertida y con elementos gráficos que 
ayudan a la comprensión.

Destacan los siguientes temas: análisis poselectorales, tras los co-
micios del 2 de diciembre; protestas sociales; frontera sur; balances 
realizados por entidades; temas culturales y política autonómica. El 
hándicap lo tienen en publicar más contenidos del mundo rural, ya que 
la dispersión territorial de Andalucía hace que aún haya muchas zonas 
en las que no tienen colaboradores.

Aún así, han realizado coberturas informativas que han tenido bas-
tante repercusión nacional, como por ejemplo las manifestaciones 
antifascistas. “Toda España tenía el ojo puesto en Andalucía, llevamos 
al resto de España lo que estaba pasando en Andalucía. Me gusta esa 
línea, tenemos que avanzar mucho para conseguir que El Salto Anda-
lucía tenga relevancia a nivel institucional”, afirma el periodista Paco 
Aguaza. “Con el 8-M también tuvimos una buena cobertura, gracias a 
ese modelo descentralizado. Son dos hitos que muestran de lo que sirve 
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un modelo descentralizado, sobre todo en el 8-M porque fue a nivel 
estatal, descentralización no sólo local sino en diferentes comunidades 
autónomas”, señala Aguaza.

El periodista indica, además, que “esa vinculación con los movi-
mientos sociales permite tener fuentes a las que no llegan muchas veces 
los medios generalistas”. Fuentes muy variadas, donde predominan las 
voces femeninas y las fuentes documentales. En muchas informacio-
nes incluso enlazan a la fuente institucional de donde han sacado la 
información. En la edición en papel vamos a encontrar muchas fuentes 
expertas procedentes del ámbito universitario. Predominan, por tanto, 
las fuentes personales directas o primarias. Además, hay que destacar 
que la descentralización en nodos permite obtener con rapidez fuentes 
situadas en distintas provincias, gracias al trabajo colaborativo de los 
redactores, como el caso de Archidona.

Tanto la agenda como los contenidos que realizan se enfoca en dar 
voz y visibilidad a estos movimientos y organizaciones dentro de la 
esfera pública. De ahí surgen muchas colaboraciones, como el caso de 
La Poderío, que se encargará de hacer la contraportada de la edición 
en papel.

Para los gráficos utilizan el área de arte de El Salto. Aunque hay un 
responsable de arte en Andalucía, que enfoca la portada de la publicación 
en papel, el diseño y maquetación está centralizado en Madrid. Un diseño 
que se ha llevado cuatro premios internacionales. Según el periodista de 
El Salto Andalucía, Paco Aguaza: “nuestra intención, nuestro máximo 
es hacer desde aquí todo, sin necesitar recursos comunes, pero para eso 
necesitas una autonomía financiera que va a costar conseguir”.
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La revista impresa sale cada mes y se cierra una semana antes 
de que salga a la calle. Predominan los reportajes en profundidad, 
las entrevistas y análisis sobre la actualidad. En la edición en papel 
hay más proliferación de datos que en las piezas cortas de la web. Se 
cuida más la calidad del contenido y conlleva un proceso de revisión 
más completo.

No predominan las nuevas narrativas, ya que, según Paco Aguaza, 
“requiere recursos y tiempo. Me gustaría, soy diseñador web. Es para 
hacer un trabajo de investigación serio y con un diseño atractivo”, 
pero en la web se recurre a menudo a recursos multimedia y diseños 
infográficos sobre algunos temas de actualidad.

No obstante, el medio apuesta por las redes sociales más conven-
cionales: Twitter, Facebook, Youtube e Instagram. Incluso permite la 
opción de compartir informaciones en Meneame o Telegram.

Para la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AACID) y la ONG Economistas Sin Fronteras (EsF, 2017), el 
diario es considerado como un medio alternativo en materia de justicia 
global, ya que respeta los derechos humanos e intenta que estos preva-
lezcan sobre intereses económicos; plantea la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres; y concibe el desarrollo como algo más amplio al 
crecimiento económico. 

“(…) el desarrollo se entiende como la mejora de las condiciones de 
vida de las personas, la erradicación de la pobreza, la mejora de las 
condiciones económicas, sociales y políticas de los países del Sur 
global, teniendo en cuenta, la preocupación por el medioambiente” 
(EsF, 2017, p. 5).
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4 A Modo de Conclusión

El Salto Andalucía resulta una propuesta innovadora a nivel de 
contenidos, tanto en los temas como en el enfoque que seleccionan 
para tratarlos. Destaca por sus temáticas sociales y reivindicativas y su 
línea ideológica ubicada en el marco de la izquierda transformadora. 
Es un medio con un modelo de negocio mixto, basado, sobre todo, en 
las aportaciones de los socios/as, que dejan de ser meros suscriptores 
para convertirse en accionistas del proyecto, con poder de decisión en 
los asuntos importantes del medio. Además, también se financian por 
parte de la publicidad, donde incluyen un código ético para diferenciarse 
con los medios de los grandes grupos de comunicación que apoyan a 
los poderes fácticos.

Los medios alternativos como El Salto Andalucía son instrumentos 
absolutamente necesarios en un sistema democrático, primando la ca-
lidad a la cantidad y comprometiéndose con su entorno más cercano.
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La Guerra de los Imaginarios Sociales. ¿Cómo 
Actúa la Lucha Epistémica a nivel del Sujeto en 
el Entorno Digital?

Fernando Martínez Cabezudo1

La extensión y penetración de los nuevos cauces de comunicación 
y relación que ha implicado el advenimiento de la Red está suponiendo 
cambios radicales a todos los niveles. En este estudio que presentamos 
nos concentramos en una de las dimensiones que habitualmente queda 
oscurecida entre la miríada de estudios técnicos y de caso particular 
que actualmente tienen gran difusión. Nos estamos refiriendo a estudios 
que se pregunten por las implicaciones epistémicas a nivel social que 
trae consigo no ya la aparición de Internet en sí misma, sino, cuáles 
son las diferentes ideas-fuerza que implican los modos de explotar y 
conceptuar la Red.

De esta manera, Internet lo imaginamos no como un espacio relacional 
neutro si no como un territorio en disputa entre diferentes imaginarios 
sociales que se manifiestan en formas particulares de entender qué y 
para qué es la Red, cómo son las aplicaciones que diseñan o cuál es el 
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modo de explotación económica que proponen para el entorno digital. 
De la mano de las tesis de Vicent Mosco expuestas en su Economía 
Política de la Comunicación, la transformación de la esfera de los 
medios tradicionales en los actuales ha implicado procesos profundos 
de cambio social, si bien se ha estudiado con bastante profusión el de 
mercantilización respecto del entorno digital, el de estructuración ha 
sido dejado en un segundo plano. Con este proceso Mosco se refería 
a la manera en la cual, a través de los medios, se va construyendo a la 
propia audiencia y se prima la diseminación de determinados valores que 
construyen imaginarios sociales que responden de las constelaciones de 
poder manifestadas y las contrahegemonías que aparecen frente a estas.

Por la propia naturaleza mutable de la Red la clásica advertencia 
de McLuhan sobre la relación directa entre medio y mensaje no es ya 
tan determinista. Internet supone una arena en la cual se dan luchas que 
tienen reverberaciones en el todo social.  En el entorno digital, el proceso 
de estructuración de Mosco adquiere una preeminencia especialmente 
relevante debida a la penetración social de las nuevas herramientas de 
comunicación en red. Cómo queda definido el sujeto, cuáles son las 
preferencias sociales, cuál es el modelo democrático o, incluso, cómo 
se ejercen los derechos fundamentales son cuestiones que se deciden 
en un terreno epistémico que queda atado a esta nueva realidad online. 
Utilizando la metodología diseñada en la monografía escrita con el 
profesor Rafael Rodríguez Prieto “Poder e Internet. Un análisis crítico 
de la Red”, entendemos que en Internet podemos establecer dos polos 
que estarían compuestos a la manera de los tipos ideales webberianos, 
serían haces de tendencias agrupadas en dos grandes conjuntos que 
implican unos desarrollos y/o restricciones determinadas que nos per-
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miten construir dos grandes sujetos que hemos denominado Free(share)
net y Dictanet. De manera sintética podríamos decir que Dictanet está 
caracterizada por la tendencia dirigida al control del acceso a/de la 
información y el contenido, así como, la tendencia dirigida hacia la 
creación de un universo simbólico monocultural. Mientras en Free(share)
net veríamos la tendencia a la apertura del acceso y a la multiplicidad 
del contenido, y, a su vez, la tendencia a la construcción de universos 
simbólicos múltiples y abiertos (2016, pp. 27-31).

Utilizando estas dos intuiciones trataremos de analizar cómo son 
los modelos de sujeto que crean estos dos grandes haces de tendencias. 
No estamos limitando la sorprendente diversidad de los sujetos en la 
Red, pero mediante la construcción de estos dos grandes tipos ideales 
queremos posicionar el estudio en un terreno abarcable. En este estu-
dio intentaremos ver en qué sentido se utilizan las redes sociales desde 
el punto de vista del diseño del sujeto, concentrando la observación 
por motivos de espacio en el primero de los tipos ideales que hemos 
propuesto.

Las implicaciones del desarrollo de este nuevo sujeto no son uni-
formes, no se presentan en una gran batalla con los contendientes 
enfrentados cara a cara. Tendremos que hacer una reconstrucción de 
aspectos complejos como las implicaciones de la llamada “democracia 
del like” de Facebook a la que se refería Han, o a las limitaciones para 
la libertad construidas por las grandes propietarias de bases de datos a 
las que señala Morozov. Sin embargo, tras estos aportes creemos que 
se esconde una corriente de fondo más profunda que se encamina a la 
construcción de imaginarios que suponen modificaciones profundas 
de todo nuestro sistema jurídico, político y social para las cuales la 



2321

sociedad tendría que llevar a cabo un debate sobre cuál es el Internet 
que se desea. Para este cometido es crucial encontrar cuál es el estatuto 
del sujeto a nivel epistémico.

1 Redes Sociales: Elementos Comunes

Tratar de forma extensiva  todos los actores que tienen alguna rele-
vancia en la configuración del imaginario que se cierne sobre el sujeto en 
Internet resulta imposible en un tipo de trabajo como este. Sin embargo, 
podemos seleccionar los que más importancia tienen, los cuales, por 
su número de usuarios y por la importancia en cuanto a su penetración 
social y uso resultan claros puntos de referencia.

En este caso son ineludibles tres grandes agentes que se posicionan 
con una fuerza casi absoluta a la hora de entender las redes sociales, 
nos referimos a Google con Youtube, al conglomerado que implica 
Facebook/Instagram y, en menor medida, Twitter. Las razones para 
seleccionar estos sujetos, obviando una parte importante del ecosistema 
se debe a dos razones fundamentales: primera, por el número de usuarios 
e interacciones generadas es imposible obviarlas, podemos decir sin 
equivocarnos que son las que han conseguido saltar a la cotidianidad 
social con más éxito, tanto a niveles personales como profesionales. 
Segundo, derivado de esto funcionan como la punta de lanza en cuanto 
a la incorporación de innovaciones, diseño o forma de explotación.

Si bien, creo que no es necesario realizar aquí una definición exten-
siva de cualquiera de los tres agentes mencionados dada esa penetración 
social que han adquirido, si que es interesante ofrecer un pequeño aco-
tamiento para situar el análisis. Para ello es interesante buscar cuales 
son los elementos comunes que podemos relacionar con el objeto de 
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nuestro trabajo para así tener una visión centrada de los vectores que 
son más relevantes. Las tres que hemos propuesto tienen una actuación, 
que si bien, tiene diferencias sí que podemos encontrar una especie de 
tratamiento unitario respecto a sus usuarios que resulta de especial im-
portancia para comprender ese marco epistémico al que nos referimos. 

El primero de los elementos que destacamos sería la preeminencia de 
la imagen en la construcción de la auto representación (Enli & Thumim, 
2012). La imagen gana en favor del texto, conforme a la aceleración e 
inmediatez que implica el modelo relacional y social que vivimos, la ima-
gen se convierte en el vehículo preferido para la comunicación. Teléfonos 
que se venden por ser cámaras de fotos excepcionales, filtros que antaño 
quedaban en el reducido mundo de los trabajadores del sector fotográfico 
puestos en las manos de todo el mundo o la sustitución de la comunicación 
escrita por los llamados memes son indicadores que nos ayudan a rastrear 
esta tendencia. No podemos decir que en las cuatro redes que hemos selec-
cionado este elemento tenga la misma importancia, sin duda, en Instagram 
se vuelve central mientras que en Twitter no tendría la misma posición. 
En paralelo o más bien como al idea que subyace tras esto, la importancia 
de la autoafirmación es uno de los factores más relevantes que podemos 
observar (Toma & Hancok, 2013), siendo tan importante que podemos ver 
una deriva de estas redes que se se convierten paulatinamente en puntos de 
afirmación de el propio sujeto más que espacios para la consulta o la crítica. 
Es interesante como Dominic Spohr relaciona la diseminación de las fake 
news con los filtros que usan estas redes para ofrecer la información a los 
usuarios, como estos están programados para buscar los gustos y cebar el 
contenido conforme a estos, la crítica en su sentido más dialéctico, se diluye 
en favor de una mayor fortificación de las posiciones propias (Spohr, 2017). 
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Por otro lado, en todas estas aplicaciones se genera una especie de 
mercado que privilegia unas informaciones sobre otras. Likes, me gusta 
o retweet, se convierten en “monedas” que hacen crecer un mercado 
que conjuga oferentes de contenido y consumidores (Han, 2013a) . Con 
diferente intensidad, según la red que observemos, la cuantificación de 
las acciones sociales se pone en el centro de la acción empresarial. No 
nos referimos a las actividades de extracción de datos de los usuarios 
para la generación de grandes conjuntos de big data, sin dejar de con-
cederle importancia a esto, lo que queremos poner de relieve es que se 
implementan mecanismos que implican clasificaciones, puntuaciones 
y competición por ellas, pese que esto pueda suceder de manera sub-
yacente. Aunque en mayor o menor medida en todas estas plataformas 
esto es importante en las que se puede monetizar el contenido a través 
de publicidad se mayor aún. El número de visitas y otras interacciones 
determina el modo de vida de quién hace de esto su trabajo, por lo que 
este extremo se vuelve de especial relevancia. 

Un elemento común que resulta de especial interés para ahondar en el 
diseño del sujeto que realizan estos grandes agentes de la Red es el control 
del discurso que se produce dentro de cada una de ellas. Sin pretender 
llegar a proponer un estudio sobre la censura de ideas en Internet, por la 
concisión que nos demanda el espacio, sí que es importante ver diversos 
mecanismos por los cuales ciertas publicaciones son alejadas de los nexos 
de difusión  o directamente eliminadas. En las cláusulas que se firman para 
crear una cuenta en cualquiera de estas redes se aceptan ciertos términos 
sobre la moderación de la compañía respecto a las publicaciones futuras2. 

2. Twitter. (s.f.), Instagram. (s.f.), Facebook. (s.f.) y YouTube. (s.f.).
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Como en los casos anteriores, aunque hay ciertas divergencias entre los 
cuatro agentes propuestos, sí que existe un diseño de lo políticamente 
correcto que es uniforme en todas ellas explicitándose en las normas y 
condiciones de convivencia. Sin duda, por el significativo ahorro de costes 
todas estas plataformas recurren a la denuncia de los usuarios como pri-
mer control, en segundo lugar se criban las publicaciones denunciadas a 
través de un algoritmo que suele contener listas de palabras o expresiones 
prohibidas, si la publicación es detectada por el algoritmo normalmente 
se suspende la actividad de la cuenta. Por último, existe un proceso de 
revisión ante personal “humano” de las compañías que supone el último 
recurso para anular la paralización de la cuenta. Los motivos más comu-
nes que están tasados son la prohibición de discursos de odio, contenido 
pornográfico o comportamientos delictivos, sin embargo, en la aplicación 
de esta normativa se va desarrollando un discurso con claros márgenes. 
Es famosa la eliminación de una publicación de Facebook de una venus 
prehistórica por considerarlo considerarlo contenido altamente sexual o 
los usos por ciertos grupos de internautas de las listas de palabras pro-
hibidas para organizar ataques en masa a determinados usuarios por los 
más diversos motivos, como el reciente caso de María Blanco en Twitter 
(Ramón Ralo, s.f.). En cualquier caso, lo que queríamos poner de relieve 
es que estas compañías se comportan como una especie de granjero que 
quiere mantener el “gallinero tranquilo”, es decir, dado que la ganancia 
de estas empresas se encuentra en las interacciones, es necesario un cierto 
control del discurso que impida que la actividad se disuelva o polarice.

Por último, es interesante destacar que en todas estas redes se está 
empezando a poner diversas trabas al ejercicio de Derechos y Libertades 
Fundamentales que empiezan a ser especialmente flagrantes. Desde 
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las fugas de información que parece que han dejado de ser noticia por 
su asiduidad a asuntos mucho más peliagudos como el de Facebook 
con Cambridge Analytica o el caso del uso de boots en Twitter para 
distribuir masivamente mensajes y colectar información que se pudo 
ver en la campaña de Bolsonaro en Brasil, el derecho de privacidad de 
las informaciones personales está en entredicho. Además, relacionado 
con lo anterior, podemos ver como sujetos privados que actúan para 
proteger un mercado de metadatos ponen coto al ejercicio más básico 
de la libertad de expresión. Esto está dentro de la legalidad, estas redes 
son como un club con unos estatutos determinados y tu eres libre para 
firmarlos o no. El problema surge cuando se convierten en una parte 
básica de la infraestructura comunicacional y, sin embargo, no tienen 
ni control ni fundamento democrático alguno se vuelve peligroso. Re-
petimos, son empresas privadas, la mayoría capitalizadas en bolsa, y 
su fin no es prestar el mejor medio para la comunicación si no la con-
secución de beneficios mayores año tras año. Otro punto que merecería 
ser destacado son las fricciones y, a veces, colisiones entre el juego de 
ordenamientos jurídicos que se genera con la firma de las condiciones 
y términos de servicios de estas compañías, en los casos que el firmante 
está en un país diferente a EEUU. Como estos términos y condiciones 
obligan a que la sede de futuros litigios se de en el país americano pue-
de darse el caso de que se obligue hacer renuncias tácitas de derechos 
constitucionales garantizados, ejemplo de esto son las discusiones que 
se están produciones por el concepto de herencia digital (Rodríguez 
& Martínez, 2017). De esta manera, sin colegir que exista un esfuerzo 
coaligado por atacar la base de los derechos civiles, sí que podemos 
decir que se produce una erosión en lo relativo a su ejercicio.
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2 Neoliberalismo como Marco Conceptual

En la Introducción dijimos que entendíamos Internet como una arena 
de batalla política en la que conviven diferentes tendencias que las po-
dríamos agrupar en grandes haces para generar dos grandes conjuntos: 
Dictanet y Free(share)net. Estos funcionan como los tipos ideales al 
estilo de Max Webber, es decir, de la misma manera que el alemán no 
definía a un banquero concreto sino un centro de imputación de sentido 
que servía como herramienta analítica, no como elemento descriptivo, 
en “Poder e Internet” el profesor Rodríguez Prieto y yo formulamos una 
línea metodológica orientada por esos dos grandes haces de tendencias 
(Rodríguez & Martínez, 2016).  En el análisis de una realidad compleja 
como la conformación de los imaginarios que le dan sentido al modelo 
de sujeto que producen las redes sociales hay vectores que podríamos 
agrupar en uno en otro tipo. Por ejemplo, en Youtube la inclinación a 
compartir parece que nos sitúa cerca de Free(share)net, sin embargo, 
la dirección comercial de una empresa que se mueve de acuerdo a la 
lógica mercantil más absoluta nos conduce a Dictanet. Dado que en el 
presente texto estamos abordando la forma en que se aplican las lógicas 
empresariales al diseño y tratamiento de sus usuarios3 nos acercamos 
desde el tipo ideal de Dictanet.

El universo simbólico monocultural al que nos referimos con Dictanet 
tiene un desarrollo marcado claramente por el neoliberalismo, al menos 
si lo comprendemos en el sentido de arte de gobernar de Foucault. Esto 

3. Quería precisar que el hecho de llamar “usuarios” a las personas que participan 
de estas redes puede resultar eufemístico, ya que, no solo “usan” los servicios de 
la compañía, a su vez, son materia prima por los datos que producen (una especie 
de ganado de información) y por otra parte, o más bien de manera dialéctica, son 
los objetivos comerciales de la publicidad y servicios ofrecidos.
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implica comprender la introducción del gobernar lo menos posible con 
la implementación de mecanismos internos, que a diferencia de situa-
ciones anteriores, no busca la ampliación del poder del Estado sino la 
limitación de su ejercicio desde dentro. El mercado se vuelve un lugar 
de veridición pues comprueba el éxito de las políticas y las decisiones. 
Se entiende que en lo económico hay mecanismos naturales que son 
buenos, a priori, para constatar el éxito o no de las políticas o de las 
decisiones personales. De esta manera, la economía política se vuelve 
importante porque es el discurso privilegiado que hace el análisis de la 
adecuación de estos mecanismos naturales (Foucault, 2009, pp. 37-38). 
Estudiar el marco teórico que crea el neoliberalismo nos permite ver 
en qué forma actúa para conseguir esa naturalización del orden fijado 
a la que se refería Foucault.

Existe una primera conexión entre el propio diseño de Internet y 
la idea de gobernanza neoliberal. Wendy Brown advierte que el modo 
ideal de funcionamiento bajo esta teoría sería un gobierno sin gobierno, 
es decir, una institución que sirviera para transferir las diferentes partes 
de la administración de lo público a otros entes, vaciándose de manera 
fáctica el poder de las instituciones políticas como parte central de la 
vida pública (Brown, 2015, pp. 165-166). Si contemplamos la configu-
ración de Internet donde no existe un centro rector, donde las funciones 
del estado parece que se vuelcan en compañías privadas y donde las 
infraestructuras críticas dejan de ser públicas, incluso la falta de un 
debate público sobre cuál es la Red se quiere, parece responder casi 
punto por punto a el programa neoliberal de “no gobierno”. Ya vimos 
antes como en las propias redes sociales se delega en los usuarios la 
denuncia de los abusos de los términos. 
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Para nuestro estudio sobre cómo actúan las redes sociales en la de-
finición del sujeto es interesante ver como queda este queda contenido 
dentro de las ideas que este paradigma. Aunque podemos recurrir a gran 
cantidad de bibliografía para trazar este tipo subjetivo hay ciertos aspectos 
que son particularmente llamativos en el contexto digital de las redes, 
más adelante podremos ver la profunda relación  que existe entre este 
diseño y los rasgos que fuimos comentando. Sin embargo, destacamos 
tres rasgos particularmente relevantes: primero, la idea más importante 
en el cambio del liberalismo clásico a la formulación neoliberal es el 
paso de la noción de ciudadanía civil a la de emprendedor autónomo. 
Foucault destaca que pese al valor predominante del individuo en el 
pensamiento clásico liberal, este se realizaba en/para una comunidad 
(2009, pp. 56-57), el individuo neoliberal se representa dentro de la 
lógica del mercado: “Esta multiplicación de la forma ‘empresa’ dentro 
del cuerpo social constituye, creo, el objetivo de la política neoliberal. 
Se trata de hacer del mercado, de la competencia y por consiguiente de 
la empresa, lo que podríamos llamar poder informarte de la sociedad” 
(2009, pp. 161). La sociedad ya no es una comunidad en el sentido de 
unión del término, sino el escenario donde sucede la competencia, es 
decir, donde se encuentra la base de los recursos por los que se pelea. 
El individuo se define como un agente de esa gran concurrencia, no es 
una persona inserta en una comunidad que comparte valores y fines, si 
no, un operante que actúa según la lógica de maximización del beneficio 
y que se relaciona con el mundo siguiendo esta premisa. Un operador 
consecuente sería el que escoge unos estudios determinados pensando en 
la futura competencia laboral que tendrá cuando acabe su capacitación. 
El emprendedor o empresario de uno mismo pasa ser la categoría central 
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del actuar político y social. En la conciencia del neoliberalismo el sujeto 
en sí mismo se vuelve una máquina de calcular beneficio respecto a 
todas las dimensiones de la vida. El mercado, diferencia del liberalismo 
clásico que entendía lo  como un centro de intercambio de mercancías, 
en el neoliberalismo se lleva a criterio universal de referencia. 

En segundo lugar, Han, profundizando en la lógica que describe 
Foucault, se plantea la repercusión que tiene para la conciencia del 
sujeto mismo. Al incorporar la lógica del competidor en todos los sen-
tidos de la vida el sujeto el neoliberalismo tiene que olvidar la idea de 
políticas de igualdad material y supervalorar la de competencia como 
mecanismo para decidir la toma de decisiones en común. Al economizar 
la acción del propio Estados y establecer el mercado como la instancia 
de veridicción la competencia surge como el principio de articulación 
del mismo. La persecución de la excelencia hace que las medidas en 
busca de la igualdad pierdan peso y se conviertan en algo a evitar. Sin 
embargo, para extender esta visión más allá del análisis de la dimensión 
político hay que comprender lo que sucede en el foro interno del sujeto, 
Han propone un paso muy interesante, el poder de un “no puede ser” 
disciplinario pasa a un “nada es imposible” que se guía por el principio 
de rendimiento y eficacia (2013a, p. 31). Lo interesante de este giro 
analítico es que a diferencia de lo anterior, no se incide en la negatividad 
del castigo, sino en la positividad de la imagen que se transmite. Se 
quiere persuadir, seducir, el arte de gobierno liberal implica una acep-
tación positiva de la imagen del mundo, no corrige centrándose en las 
consecuencias negativas (aunque de facto lo hace), si no reforzando los 
valores del sujeto spenceriano que se enfrenta a la competición social. 
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El profesor Eduardo Crespo Suárez, de la Universidad Complutense 
de Madrid, trata esto desde un punto de la psicología advirtiendo que: 

En lugar de empezar con una prohibición apela a un valor: la  autorrea-
lización personal, la felicidad o, en términos laborales, la empleabilidad 
o el emprendimiento. Ese es el punto de partida, que podemos encontrar 
tanto en el diseño de las políticas sociales contra el desempleo como 
en los libros de autoayuda. El segundo requerimiento es invisibilizado 
y hace apelación al coste de tal pretensión: un proceso ascético de 
autocontrol corporal y emocional, en el caso de la autoayuda, y en el 
caso del desempleo, asumir la desregulación de los derechos laborales 
y convertirse en empresario de sí mismo. (2015, p. 7). 

El control posmoderno de la subjetividad pasa de una disciplinación 
a una afirmación que implica el desplazamiento de la idea de un control 
externo basado en los reconocimientos de límites erigidos mediante el 
control negativo de la legislación o las políticas sociales, a un control 
que es de naturaleza positiva, reforzando aspectos de la competición y 
el empoderamiento propio.

Este nuevo enfoque del sujeto tiene un importante efecto que aca-
ba por subvertir toda la lógica social del conflicto de clases que había 
servido como motor histórico de los cambios en las políticas sociales 
desde la Modernidad. Lo central es que “Este debilitamiento de lo social 
viene caracterizado por la construcción de un sujeto identitario [...] un 
sujeto para el que las variables fundamentales que explican su situación 
y su posibilidad de cambio son variables exclusivamente psicológicas 
e individuales” (Crespo Suárez, 2015, p. 8). El paisaje que dibujaran 
las teorías sociales clásicas ya no puede operar sobre esta nueva base. 
Un empresario, tanto si lo es de sí mismo como si no, es un operador 
que lucha contra todos en el mercado por conseguir mayores cotas de 
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beneficio y ventajas comerciales, el antiguo obrero marxista pasa a 
ser un emprendedor que tiene que competir contra los otros en base a 
variables que solo le afectan a él. Así, anulamos la conciencia de clase 
como la variable fuerte en la identidad de pertenencia a un grupo mayor, 
amplio, con experiencias, límites y lazos compartidos. El concepto de 
clase obrera ya no es necesario, no tiene capacidad explicativa en esta 
nueva realidad, ya no existe un grupo de interés que ejerce presión so-
cial en una dirección determinada, en su lugar, el neoliberalismo dibuja 
una competición que se resuelve en el mercado donde los individuos 
compiten, siendo sus capacidades lo que distingue la lucha. Las deci-
siones que hace sobre estudios, círculo social o estrategia competitiva 
son exclusiva responsabilidad del sujeto competidor, no es posible 
culpar a nadie más desde esta perspectiva, por lo que la lucha social en 
sentido clásico deja de tener sentido en favor de la competición abierta. 
Aquí, el fallo ya no es atribuible a nadie más que al individuo mismo 
que decide. La responsabilidad otorgada por ese “nada es imposible” 
en lugar del prisma de la obligatoriedad del “no puedes hacer esto” 
pone en manos de la persona individual toda la responsabilidad por la 
decisiones que toma, son las variables individuales las que explican el 
mundo sin poder incorporar la dimensión colectiva.

El último de los elementos que queremos comentar es la impacto 
de la idea del consenso en el seno del individuo. El vaciamiento de las 
funciones del Estado remueve el sentido de la discusión política, las 
directrices eficientistas y técnicas eliminan del centro de la discusión 
las cuestiones que desbordan el cálculo técnico. La discusión política 
implica la elección de unos valores sobre otros, la decisión de llevar a 
cabo iniciativas por lo que representan para la comunidad más allá de 
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la eficiencia. Han propone una interesante manera de aproximarse a la 
repercusión subjetiva que conlleva este cambio, el poder ya no se ejerce 
desde la negatividad que representa la acción política tradicional, sino 
desde la posibilidad de la acción positiva que se encarna en la libertad 
individual (2013a, p. 56). Esto no elimina la acción coactiva, “La posi-
tivación de la sociedad no acaba con la violencia. La violencia no surge 
únicamente de la negatividad de la oposición o del conflicto, también 
de la positividad del consenso. La totalidad del capital [...] presenta una 
violencia consensual” (Han, 2013b, p. 36). El sujeto ya no es modelado 
por una forma exterior que se impone mediante la fuerza, es su propia 
libertad, la de seguir con el consenso que marca las reglas de juego. Lo 
que hace que la gobernaza neoliberal modele la sociedad es esta manera 
blanda de ejercer el poder desde el propio interior lo radicalmente nuevo 
con respecto al liberalismo clásico (Brown, 2015, p. 34).

El consenso pone un horizonte de posibilidad que funciona como un 
conjunto de reglas axiomáticas las cuales no pueden ser problematizadas. 
El neoliberalismo trabaja mediante afirmación constante, reniega de la 
imposibilidad y la confina a la incapacidad del sujeto para enfrentarse a 
problemas que se conceptúan como realidades naturales. La imposición 
de la cosmovisón implícita que se encuentra en el mismo núcleo del 
consenso modela los sujetos desde el interior haciendo que el disenso 
sea la mayor de las afrentas. Christian Laval y Pierre Dardot cuando 
analizan la cuestión concluyen: 

Así, gobernar es conducir la conducta de los hombres, a condición 
de precisar que esta conducta es tanto la que se tiene hacia uno 
mismo como la que se tiene hacia los demás. Por eso el gobierno 
requiere la libertad como condición de posibilidad: gobernar no es 
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gobernar contra la libertad o a pesar de ella, es gobernar mediante la 
libertad, o sea, jugar activamente con el espacio de libertad dejado a 
los individuos para que acaben sometiéndose por sí mismos aciertas 
normas (Laval & Dardot, 2013, p. 16). 

De esta manera, el consenso es el mecanismo que introduce los lí-
mites, que de hecho son negativos, para dar forma a la libertad positiva 
mediante la cual se domina al sujeto.

Si esto lo contemplamos a través de los elementos que hemos des-
tacado anteriormente vemos como mediante la positividad del principio 
de autorresponsabilidad se establece un campo de acción amplio que el 
sujeto entiende como libertad mínima e inalienable, contra la cual no cabe 
ni discusión ni disenso alguno. La fuerza de este poder de transforma-
ción social se ha demostrado como extremadamente eficaz, la extensión 
mundial de una misma idea sobre cuáles son los márgenes permitidos 
contenidos dentro del consenso es uno de los primeros elementos que 
destacan esta nueva realidad mundializada de las redes sociales.

3 La Configuración del Sujeto Neoliberal en las Redes Sociales

En este último epígrafe se tendrá que tratar la manera en que los 
puntos destacados respecto a las redes sociales y al marco subjetivo que 
crea el neoliberalismo funcionan como factores coadyuvantes y en qué 
sentido se produce esa interrelación.

Para acometer esto de manera secuencial y que la exposición sea lo 
más clara posible nos detendremos en tres puntos en concreto: a) Cone-
xión I: del diseño del “empresario de sí mismo” al establecimiento de 
las métricas en las redes sociales; b) Conexión II: de la responsabilidad 
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a la autorepresentación; c) Conexión III: del consenso a los términos y 
condiciones de convivencia de las redes sociales.

3.1 Conexión I: del Diseño del “Empresario de sí mismo” al 
Establecimiento de las Métricas

La primera de las conexiones que proponemos es la que se establece 
entre el diseño de las redes centrado en lo cuantitativo y la idea del em-
presario de sí. En las cuatro redes que hemos propuesto los instrumentos 
para cuantificar las interacciones que se producen están en el centro 
mismo de funcionamiento, podemos ver este tipo de elementos en casi 
cualquier rincón. La importancia del número de visitas a los perfiles, 
la valoración de las publicaciones o el cómputo de las interacciones 
diarias, son solo algunos ejemplos.

Establecemos al menos tres importantes consecuencias de este hecho: 
a) primero, podríamos contemplar dos maneras de ver el impacto de la 
centralidad de estos mecanismos en la acción subjetiva estableciendo 
dos tipologías básicas de usuario4, el consumidor y el productor, si bien, 
tenemos que decir que no son caracteres enfrentados si no que conviven, 
en diferente proporción, en casi todos los usuarios. Es decir, que en ma-
yor o menor medida los usuarios producen y consumen, sin embargo, 
habrá algunos profesionalizado que se comportan casi exclusivamente 
como oferentes. Lo interesante es que gracias a la implementación de 
mecanismos como los likes, se consigue crear un de mercado donde 

4. En este trabajo no estamos contemplando la acción de asociaciones, partidos 
políticos o empresas que utilizan estas redes como plataforma para la difusión 
de propaganda o productos, solo estaremos observando a sujetos individuales, 
que si bien pueden ser contratados para la difusión, no figuran parte de una 
institución ni hablan en nombre de ella o a través de una cuenta oficial. 
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estos son la moneda y fijan el flujo del mismo. b) Segundo, una de las 
implicaciones más importantes que tiene la implementación de estos 
instrumentos métricos es la de la sugerencia de contenidos. En espacios 
con tantísimo como el de los agentes estudiados la posición en las listas 
de sugerencias supone la separación entre el contenido mayoritaria-
mente difundido y el específico. En concreto, para los sujetos que se 
comportan como oferentes supone uno de los puntos críticos para su 
actividad. c) tercero, aunque no es tan importante para la propia acción 
del sujeto sí que lo es para su concepción, me refiero a la conversión 
de toda actividad en estas redes en datos para su inserción en grandes 
bases para su procesamiento por medios de Big Data. Lo interesante 
de esto es que para las empresas propietarias el sujeto es como una 
especie de vaca lechera la cual nutre de un caudal casi infinito esas 
grandes piscinas de datos.

Con estas tres variables podemos ver como el surgimiento de los ya 
famosos influencers responde de la profesionalización de las propias 
redes sociales. Si dijimos anteriormente que el neoliberalismo nos con-
ducía la contemplación de cualquier rincón de la realidad a través de la 
lógica del mercado, las redes sociales que estamos estudiando han sido 
el factor coadyuvante que ha puesto las relaciones, la comunicación 
interpersonal o la popularidad social dentro de esta lógica. Hoy en día 
la importancia económica que tienen respecto a las generaciones más 
jóvenes es innegable (Kádeková & Holienčinová, 2018).  Los influencers 
trabajan de acuerdo con el pensamiento emprendedor en dos sentidos 
diferentes, de un lado, son empresarios que invierten su tiempo en la 
creación de un recurso valioso (influencia) del que sacarán rentabilidad 
económica de terceros que lo utilizarán como medio publicitario. Y 
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por otro, entienden que surge una competición por la atracción de los 
likes, o similares, que supone el uso de estrategias de marketing clási-
cas como la insistencia en la fidelización a través de las subscripciones 
a los canales o cuentas, el uso de un lenguaje y una intensidad de la 
comunicación determinadas o la participación con otros oferentes para 
establecer relaciones cruzadas.

El principal problema a nivel epistémico que se observa con la 
cuantificación de la actividad social y el advenimiento de los profesio-
nales en el campo es que se ha desvirtuado completamente la idea de 
compartir que existía en su origen. Aunque es difícil poner un punto de 
inicio claro de lo que hoy denominamos redes sociales, podríamos ver 
el caso de las BBS5 y The Well como el germen de todas ellas. Aunque 
son diferentes iniciativas, las dos son comunidades virtuales en las que 
se generaban discusiones, se intercambiaban conocimientos y servían 
para conocer gente con gustos similares. En las BBS podríamos ver 
el origen de los famosos muros de Facebook, mientras que en The 
Well6 es muy interesante la definición de los perfiles de los usuarios 
que será repetido, con alguna modificación, en lo sucesivo. En estas 

5. Las BBS (Bulletin Board System) fueron populares a principio de los 80 y 
supusieron uno de los pasos más importantes en la extensión del uso de internet 
en el ámbito no académico. Consistían es una especie de página personal que se 
podía configurar para poner información de interés, iniciar discusiones e, incluso, 
terminó por incorporar la posibilidad de crear discusiones masivas a través del 
protocolo Echomail (Rodríguez y Martínez, 2016, pp. 58-60). 

6. The Well es una de las comunidades virtuales con más raigambre. Empezó como 
una BBS pero debido a la afluencia de público y a las discusiones generadas se 
acabó estableciendo como una comunidad diferente, en la que incluso era necesaria 
el abono de una cuota de acceso. Esta tenía perfiles, foros con diferentes temáticas, 
posibilidad de iniciar discusiones o incluso el establecimiento de subgrupos de 
interés de temas determinados. Esta iniciativa nació en 1986 y a día de hoy sigue 
estando activa, si bien ha pasado por diferentes estadíos, podemos decir que es una 
de las comunidades más longevas de la Red (Rodríguez & Martínez, 2016, p. 61).
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dos iniciativas que hemos puesto como ejemplo lo interesante era que 
todo lo que movía a los usuarios era el deseo de compartir. En los 
dos casos hay ciertas barreras de entradas que suponía una especie de 
nivel en cuanto al interés del que quería participar, las BBS suponían 
algo exótico en los 80 donde el uso de la tecnologías telemáticas no 
estaban tan socialmente distribuidas, además  su configuración y uso 
requería cierto nivel de conocimientos técnicos, lo cual restringía más 
el ámbito. En The Well había que pagar una cuota para poder ser socio 
y participar, no era algo que se ofreciera sin contraprestación pecuniaria 
como sucede con los agentes que hemos observado hoy en día. En estas 
dos iniciativas la importancia de la cuantificación y las herramientas 
métricas pierden su papel predominante, la intención principal que te-
nían las personas que participaban en estas era la discusión común, el 
intercambio o la creación de proyectos. Si bien, hay que apuntar que en 
este mundo incipiente de la computación si que existía una competición 
por el reconocimiento entre los demás miembros de la comunidad, sin 
embargo, esta no se basaba en la popularidad, sino en la capacidad del 
miembro para producir software que después era libremente distribuido 
(Rodríguez & Martínez, 2016, p. 38)

La disposición de esos likes, retwitts o favs para calcular e impulsar 
la repercusión de los usuarios en las redes o para la diseminación de una 
determinada publicación en la comunidad ara el terreno para que nazca 
ese usuario especialista que se ha dado en llamar influencer y su par, 
es decir, el público, los influenciados. Con la creación del recurso de la 
influencia vehiculada por estos medios se ponen los cimientos para que 
pueda extender la visión extractiva sobre las relaciones sociales que han 
conseguido implementar las modernas redes sociales con tanto éxito. El 
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sueño de extender la lógica de la competición ha conseguido desbordar 
lo mercantil como zona de intercambio, Foucault al entender el mercado 
como centro de veridicción nos advertía de esta consecuencia; la ver-
dad, lo valioso, lo que merece ser perseguido solo puede ser desvelado 
aplicando lógicas mercantiles. Las configuración de estas redes sociales 
se ha vuelto un mecanismo perfecto para la diseminación de esta idea 
fuerte del neoliberalismo, sin que se tenga que hacer explícita modifica 
la concepción del propio mundo.

3.2 Conexión II: de la Responsabilidad a la Autorepresentación

La siguiente conexión que queremos proponer incide de manera 
radical en la idea de la subjetividad como valor construido individual-
mente. La complementación de estos dos valores -responsabilidad y 
autorepresentación- es evidente, si la matriz neoliberal establece que 
el fracaso o éxito social son solo las consecuencias de las decisiones 
de los operadores en cuanto a cómo invierten sus recursos y sus capa-
citaciones, la autorepresentación y autoafirmación de las redes sociales 
son los dispositivos mediante los que los operadores se reconocen como 
centros únicos de imputación de sentido.

Lo interesante de esto ya nos lo apuntaba Han en el cómo el neolibera-
lismo operaba su fuerza mediante la libertad individual, es decir, pasando 
de un poder que actuaba mediante la prohibición a otro que se pone en 
marcha a través de la afirmación. El poder que afirma desde el individuo 
como radicalidad única deshace la percepción de la pertenencia a clase 
como grupo de identificación en base a experiencias compartidas. De esta 
manera, la identidad es entendida como una característica esencialmente 
subjetiva propia e irreductible la cual se establece como la esencia del 
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uno. En este terreno epistémico la característica de la autorepresentación 
y autoafirmación en las redes analizadas supone el mecanismo que com-
pensa esa desafección por la disolución del vínculo de clase. Ahora es el 
sujeto el que se dota de referentes y se construye una representación de sí 
mismo, y para esto las redes es óptimas. En las capas de población joven, 
enculturadas ya dentro del nuevo marco, se está desarrollando un modelo 
relacional que implica una hiperexageración de la identificación propia 
y un sentimiento de unicidad también hipersensibilizado que no acepta 
discusión crítica. Algunos sociólogos están empezando a denominar a la 
generación que llega a la adolescencia alrededor de 2010 como snowflake 
generation en el sentido de la exgaración de la unicidad del copo de nieve 
y, al mismo tiempo, por la fragilidad de este, ya que la capacidad para 
aceptar la crítica es mínima (Smith, 2018). 

Es muy interesante como este dibujo crea al consumidor perfecto 
sin ataduras morales que restrinjan su perfil en el mercado. Las redes 
sociales dan la oportunidad de crear un entorno autoafrimativo que no 
cuestiona ninguna decisión, la responsabilidad propia del emprendedor 
tiene su contrapeso con la exageración de lo propio como valor único. 
Ya estudiamos como desde el punto de vista del usuario de la redes 
los mecanismos que se utilizan para sugerir contenidos implican una 
intención de cebar los gustos de los perfiles para maximizar las interac-
ciones que se dan en la plataforma, el verdadero objetivo empresarial. 

3.3 Conexión III: del Consenso a los Términos y Condiciones de 
Convivencia de las Redes Sociales

La última de las conexiones que establecemos tiene una doble di-
mensión, primero la relación que vemos entre el consenso y el control 
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del discurso que se produce en las redes sociales y, por otro lado, el 
vaciamiento de las instituciones políticas democráticas y jurídicas y 
debido al modo en el que se regulan estos agentes.

En primer lugar, si nos centramos en el control del discurso y el 
consenso tenemos que proponer una división entre los cuatro agentes 
analizados que conlleva la existencia de un doble nivel de control 
exclusiva de las redes de Mark Zuckerberg, Facebook e Instagram, y 
en menor medida Twitter. En un primer término, en los cuatro agentes 
ya vimos que existían unos códigos de convivencia que marcaban las 
normas básica que podríamos entender como el consenso mínimo den-
tro de la red. Recordamos que el consenso no tiene por qué surgir de 
una discusión democrática entre iguales, puede darse por aceptación 
de reglas ya dadas, pero a diferencia de las personas que viven en una 
democracia y “heredan” una constitución que no votaron, en las redes 
sociales analizadas esas reglas heredadas ascienden de los contratos de 
adhesión que firman los usuarios con las compañías. Sobre estos térmi-
nos no hay control democrático, tienen que ser firmados sin discusión, 
ni negociación, aunque hemos resaltado que cada vez más partes de la 
acción social se están desarrollando a través de estos medios, se siguen 
tratando como si fueran clubes de campo.

El consenso establecido por la positividad de lo neoliberal cobra 
vida a través de la imposición de esos márgenes de lo permitido y ex-
cluido en las normas de convivencia. Por poner un ejemplo de sobra 
conocido, en Facebook la desnudez está prohibida en cualquier tipo de 
publicación, lo cual, en un principio no parece tener nada de extraño 
teniendo en cuenta que se tiene en mente un público de amplio espectro 
en el que hay una gran cantidad de menores. Sin embargo, se produ-
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cen dos curiosos desajustes, en primer lugar aunque la prohibición de 
la desnudez es hace en protección de los menores de edad, este filtro 
no ataca el problema de las letras o los videos de reggaeton o trap 
ques están plagados de letras explícitamente sexuales, aunque no se 
dicen insultos prohibidos para que no suban la calificación por edad y 
tengan la mayor difusión posible. También en el tema de la desnudez 
es interesante donde se pone el límite, cuando Facebook e Instagram 
implementaron sus nuevas políticas en 2018 se prohibió expresamen-
te cualquier publicación de pezones y otras zonas. Para el control se 
configuró un algoritmo de reconocimiento para eliminar este tipo de 
imágenes. Lo curioso es que se prohíbe el pezón femenino pero no 
el masculino, aunque hubo voces, que se alzaron protestando por un 
debate público sobre hasta dónde podía llegar este límite (Marcando 
Pezón, s.f.), la compañía desoyó cualquier proposición de discusión y 
a día de hoy sigue estando en vigor. Lo que queremos destacar en este 
momento no es la limitación de la libertad de expresión, sino la fuerza 
de imposición que tiene el límite del consenso. Ya dijimos que este no 
tiene que venir por una negociación democrática entre agentes libres, 
en las redes, el consenso va impuesto desde arriba, sin posibilidad de 
discusión, pero, al mismo tiempo, es aceptado por todos los usuarios 
libremente cuando firmaron las cláusulas del contrato de adhesión.

Además de esta imposición de límites destacamos que existía un 
segundo nivel el imposición del consenso que era especialmente rele-
vante en Facebook e Instagram, y en menor medida en Twitter. Nos 
referimos a la inexistencia de un mecanismo para manifestar el disenso. 
El like, el fav o los iconos de corazoncitos no tienen su contraprestación, 
no se puede manifestar el no estar de acuerdo con la publicación con 
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la misma efectividad que su dimensión afirmativa. Esta disposición 
técnica de las redes cumple con lo que resaltamos sobre la positividad 
del poder paso por paso. En base a la libertad del sujeto más importante 
dentro del neoliberalismo, la individual/contractual, se acepta un marco 
de convivencia que, de hecho, significa una disminución de la misma 
como un todo. La fuerza del consenso impone un límite vertical sobre 
las atribuciones democráticas que se consiguen en procesos horizontales. 
La intuición de Han sobre la positividad del poder se encarna en un 
dispositivo telemático que está plenamente implementado en la acción 
interpersonal cotidiana.

En segundo lugar y de manera breve, destacamos arriba que mediante 
el consenso y cómo se dispone en las redes sociales podemos ver un 
cierto vaciamiento de las instituciones políticas y una erosión respecto 
al ejercicio y disfrute de determinados Derechos Fundamentales. Aun-
que el tema daría para investigaciones exclusivas, como la que hemos 
citado sobre la herencia digital, es interesante como la tecnificación y 
el desvío a algoritmos de elementos tan importantes como el control 
del discurso, o la libertad de expresión con lo que veíamos respecto a la 
desnudez, o el control que se produce sobre a excepción de los derechos 
de autor por cita (Solomon, 2015), implica un recorte de las libertades 
individuales que acepta el propio sujeto como muestra de su libertad y 
el deseo de participar en una comunidad virtual. Es como si la mística 
de lo digital a la que se refiriera Vicent Mosco (2004) consiguiera dejar 
fuera del balance de los usuarios las pérdidas respecto a sus derechos 
que implica la sujeción de los contratos de adhesión. Siguiendo con el 
credo neoliberal se escamotea, circunnavega o vadea cualquier extremo 
que pueda poner en riesgo la viabilidad de los futuros beneficios. Si 
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las compañías discográficas amenazan con una montaña de querellas 
a Youtube porque hay canales en su red de crítica musical que utilizan 
fragmentos de sus obras protegidas, Youtube establece una dispositivo 
tecnológico que imposibilita hasta tal punto la excepción de cita de los 
derechos de autor que hace casi imposible su ejecución. Si la escultura 
de una Venus paleolítica genera algún tipo de controversia sobre hasta 
dónde llega el límite de la pornografía Facebook prefiere eliminar el 
problema de raíz y evitar la difusión. Si hay que enjuiciar que tal o cual 
publicación rayo los límites del insulto Twitter lo de lega a personal 
infrapagado sin formación jurídica. Todo esto, hay que obervarlo más 
allá del argumento del recorte de costes, son derechos democráticos 
conseguidos a través de años de lucha social los que se están viendo 
perjudicados en la pugna por el beneficio económico de agentes muy 
determinados. 

La ganancia se impone a cualquier consideración posible, si el mero 
planteamiento de hasta donde llegan los límites de lo permitido puede 
alterar la composición de las interacciones y deparar pérdidas impre-
vistas el debate es mejor no afrontarlo. De nuevo, siguiendo el dictado 
de la proposiciones más neoliberales como las de Friedman, cualquier 
intervención de lo público o cualquier cuestionamiento jurídico que 
afecte a lo económico es eliminado.

Conclusiones

En este estudio hemos querido poner de manifiesto la importancia 
que tiene la configuración de las herramientas de comunicación para 
la conformación del tipo de sujeto. No se califican las redes sociales 
de una manera o de otra, si no el imaginario que conlleva el diseño 
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de unos instrumentos y estructura determinada. No queda agotado el 
campo, y para un futuro trabajo será necesaria la búsqueda de esos ele-
mentos estructurales de la subjetividad en el sentido contrario, es decir, 
siguiendo alternativas que respondan a otras lógicas que se enfoquen en 
la construcción del común. También es necesario un trabajo de campo 
donde este cuerpo metodológico nos deje observar, en un sentido más 
cuantitativo, cual es el grado de penetración y en qué medida ha de ser 
adaptado el marco para hacerlo más operativo.
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Aproximación al Documental Transmedia

Liliana Sorel Fabiani Hernández1

Me recuerdo siendo muy niña, acompañando a mi mamá en un salón 
del Hotel Hilton de Barquisimeto - Venezuela, a una conferencia que se 
trataba de computadoras; estaba aburrida pero fue la primera vez que 
vi la manzana de colores, era el anuncio de la Macintosh de Apple en 
1984, como toda una profecía. Hoy en día, se habla de la generación 
milenium o millennials (nacidos aproximadamente entre 1980 y 1995) 
que han experimentado en su educación cotidiana las mayores trans-
formaciones de los medios tradicionales en una expansión de nuevos 
mundos simbólicos digitales para los que han desarrollado amplias 
competencias. Esa es también mi generación, la de mis compañeros de 
clase, la de los grupos de desarrollo audiovisual.

La evolución de la tecnología y los modelos de comunicación digi-
tal hicieron que el documental tradicional evolucionara, su expansión 
más significativa se da gracias a la web, en este sentido Toffler2 define 
al prosumidor como la figura intermedia entre el productor y el consu-

1. Licenciada en Artes Audiovisuales –Mención Producción Universidad Experimental 
de las Artes –UNEARTE.

 E-mail: sorel.fabiani@gmail.com
2. Alvin Toffler (1928) es un escritor estadounidense conocido por sus discusiones 

acerca de la revolución digital,  de  las comunicaciones y tecnología; en su libro 
La Tercera Ola (The Third Wave) en el año 1980 acuño el acrónico de productor 
y consumidor.
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midor (Rodríguez-Ferrándiz & Peñamarín, 2014), es decir, que funge 
un rol primordial al producir y consumir al mismo tiempo en los “en-
tornos colaborativos” y junto a la transmediación, ejerce la interacción 
entre las personas que forman parte de las audiencias (o públicos), la 
viralización de los contenidos y los diversos medios o plataformas 
que pueden integrar una narrativa transmedia con énfasis en estimular 
prosumidores o millennials.

En la década del 2000, la comunicación participativa llamada web 
2.0 asoma y constela irreversiblemente un nuevo paradigma comuni-
cacional de producción y distribución audiovisual con una concepción 
pluricultural de miradas amplias. El documental transmedia no es un 
género perfectamente delimitado y definido, podría compararse con un 
cóctel de información lúdica y un toque de ficción; en términos más 
comunes al igual que el documental tradicional busca visibilizar una 
realidad desde el firme propósito de consolidar el compromiso de sus 
espectadores integrados a la historia.

Este artículo presenta una mirada que se aproxima al fenómeno 
de la narrativa transmedia, en el ámbito de la producción documental 
audiovisual, desde la perspectivas del documental no solo como regis-
tro de la realidad, sino como proceso vivo; con el objeto de lograr una 
comprensión digerida del tema, pues ya es un hecho que la tendencia 
es hacia la realización audiovisual transmedia. Si no es transmedia, no 
esexitosa.

El documental transmedia en beneficio de las imperantes transforma-
ciones sociales, a partir de la observación de las experiencias Malvinas 
30 (Argentina), Highrise (Canadá), Proyecto Quipu (Perú) y Making 
a Murderer (EEUU); todas obras reconocidas mundialmente, que de-



2349

jan saldos sociales organizativos, en los cuales se evidencia cómo el 
documental transmedia, y en general la transmediación audiovisual se 
transforman los procesos porque el autor o autores funciona más como un 
motor-nodo que impulsa, con un guión no lineal, más bien fragmentado 
para unas audiencias distantes, participativas, que impulsan el proceso 
de producción – exhibición en una obra que no tiene fin, sino que está 
hecha para generar compromisos, militancias y activismos.

Desde la observación interpretativa de los alcances y logros socia-
les, realizo la inmersión en 4 experiencias de documental transmedia, 
que ponen énfasis en los aspectos particulares e importantes de cada 
uno, mediante la identificación de los componentes implementados en 
ellos, para construir (entre todos los aportes de cada ejemplo) la visión 
plural acerca del caleidoscopio infinito de posibilidades que tiene un 
documental transmedia al explorar en el ecosistema comunicacional 
para generar acciones sociales.

Desde mi perspectiva, es más valioso considerar los diferentes 
enfoques que convergen, por lo que no usaré criterios genéricos para 
todos por igual, sino desarrollos alternos que me permitan abarcar de 
forma amplia y clara este universo en la medida de lo posible, debido 
a la condición esencial de la narrativa transmedia que es justamente 
permitir crear de forma infinita espacios inéditos, donde sus partes “no 
muestran un caso concreto, sino como funciona un sistema completo” 
(Peribañes, 2017, p. 131).

Es inminente el hecho de que las lógicas de producción, exhibición  
y recepción audiovisual del documental tradicional se han transformado 
en procesos de producción orientados a la circulación, comprensión 
fragmentada, crecimiento exponencial de una audiencia participativa 
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que, atendiendo a las nuevas lógicas y dinámicas actuales, nos colocan 
en el umbral del nuevo paradigma de realización documental.

Estamos ante un nuevo paradigma de hacer arte integrando multi 
formatos. Ya no se trata de la obra de arte acabada, donde un artista inicia 
y termina una pieza que ofrece al público, el documental transmedia 
apunta hacia la obra inacabada, la obra que vive su vida, la obra que 
persiste en el tiempo. Una obra que exige nuevas formas narrativas y 
una simbiosis con los intérpretes que produzca nuevos sentidos y más 
obra de arte, tejido sensible para transformar la realidad.

Documental Transmedia Malvinas 30 (Argentina)

Figura 1. Documental Transmedia Malvinas 30 (Argentina) (Captura de pantalla). 
(www.malvinastreinta.com)

Malvinas 30 es un proyecto independiente creado por Alvaro Liuzzi 
en 2012 en la República de Argentina. El proyecto reconstruye y relata 
en tiempo presente acontecimientos de 3 décadas de la Guerra de las 
Malvinas a causa del conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las 
Islas del Atlántico Sur en el año 1982, buscando que los usuarios revi-
van la experiencia a través de las plataformas utilizadas mediante una 
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narrativa integrada de ficción y no-ficción por medio de la recreación 
de un personaje llamado @SoldadoM30 que se comunica e interactúa 
a través de una cuenta de la red social twitter.

Malvinas 30 es un proyecto reconocido internacionalmente, que sin 
contar on financiamiento se presenta como ejemplo de un documental 
transmedia de habla hispana que incluye dos cuentas en la red social 
twitter; la primera destinada a las informaciones de los medios argen-
tinos e internacionales identificada como @Malvinas30 y la segunda 
es utilizada por un soldado, personaje de ficción @SoldadoM30 que 
cuenta su experiencia en la isla con videos, entrevistas a excombatientes, 
historiadores y periodistas a través de su cuenta detwitter.

En palabras de su autor, Alvaro Luzzi, este documental transmedia 
propone:

romper con el esquema tradicional documental donde el espectador 
observa una realización durante un lapso de tiempo y debe imaginar 
que eso que está viendo sucedió en algún momento de la historia. 
Malvinas30 cuenta con lo que está pasando, el presente del año 
1982. Una suerte de máquina del tiempo virtual que se propone un 
acercamiento no tradicional a uno de los hechos más controvertidos 
de la historia argentina reciente.

Este referente permite abordar el uso de las plataformas para docu-
mentar y reconstruir la historia reciente, la memoria colectiva, donde 
pese a que el director-autor tiene un rol de guía para orientar de forma 
coordinada el resultado hacia la premisa inicial, el proceso dota la 
posibilidad de crear un documento audiovisual no convencional que 
permite la participación social abierta.
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En el caso Malvinas 30 la condición de estar online lo hace trascen-
dente por cuanto rompe los cánones espacio temporales de la difusión 
tradicional y se hace accesible permanentemente, aspecto que apunta 
más al propósito del documental de ser “para” y no de “quienes”, que 
reposa sobre la producción propia de cada plataforma, que se articula 
para formar un todo homogéneo.

Figura 2. Cuenta Twitter de Malvinas 30 (Captura de pantalla). (http://twitter.com/
Malvinas20)

La comunicación es la principal forma que interviene en la conduc-
ta, “la interacción social ocurre primero y crea la autoconsciencia y la 
capacidad de reflexionar” (Peribañes, 2017, p. 125) problematizar este 
aspecto permite exponer la importancia del intercambio que ocurre en 
la interacción digital; la trascendencia del documental transmedia como 
espacio, inclusive metodizado, que permite visibilizar no sólo para quie-
nes co-crean en participación directa y al mismo tiempo libre y abierta 
para todo aquel que desea aproximarse, verse en el espejo que otros 
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representan, exacerbando el potencia de su posibilidad transformadora 
de este tipo de comunicación.

En Malvinas 30 nos encontramos con el fenómeno de la recons-
trucción de la memoria a través de lo que se conoce actualmente el 
newsgames o juegos informativos, que se acercan más hacia la narra-
ción periodística. “Su narración parece más adecuada a una sociedad 
digital sobre estimulada, especialmente en el caso de los más jóvenes” 
(Peribañes, 2017, p. 125).

@SoldadoM30 es un personaje de ficción que interactúa como cual-
quier otro usuario desde su cuenta de Twitter, que sirve de hilo conductor 
para revivir la historia en tiempo real presente, es decir, atrapado en 
esas décadas de la guerra; es así como día a día va narrando todos los 
acontecimientos desde la humanidad de vivirlo. Tw:@SoldadoM30.

Figura 3. Perfil de Twitter del personaje de no-ficción @SoldadoM30
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Se hace necesario entender qué es el newsgames desde la teoría, 
para poder apalancar esta investigación a través de este concepto, lo-
grando así entender la naturaleza de su tipología y al mismo tiempo, 
su producción. Son una especie de juegos serios que buscan informar 
sobre hechos alejándose del entretenimiento.

Los juegos informativos se basan en la interactividad de los lectores 
para poder comprender los argumentos, “el usuario interactúa con un 
modelo o simulación de un subconjunto de la realidad para conocer el 
mensaje que transmite el juego” (Peribañes, 2017, p. 126).

Desde mi comprensión, en Malvinas 30, el mensaje esencial del autor 
es experimentar la vivencia de la guerra para las personas en sí, dejan-
do de lado los criterios de la diatriba que la genera; donde se impulsa 
una historia en algunos casos desde la controversia, y en otros, como 
en Malvinas 30, desde la colaboración por parte de quienes tienen un 
vínculo pre-existente ala historia,que supera el concepto y pone sobre 
la mesa el sentir de una memoria,elevando la naturaleza del documental 
como documento recopilatorio de experiencias ante la posibilidad de 
vivirlo de cerca.

Además de contar la historia, este documental experimentó un caso 
de interacción especial, el cual fue una foto extraviada en tiempos de 
guerra y años después fue reconocida por su dueño original a través 
del proyecto.

Es por tanto que el autor no se centra en contar la historia, sino en 
diseñar el espacio de convergencia para que cobre su propia vida, así nos 
encontramos en la naturaleza misma del transmedia que se fundamenta 
en la participación de los usuarios. La conexión que logra Malvinas 30 
entre los usuarios a partir del relato del tema, junto a la vinculación 
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de @SoldadoM30 se convierte en un logro valioso del proyecto como 
documental.

Figura 4. Cuenta Facebook de Malvinas 30 Post: El caso de la foto perdida

El autor de Malvinas 30, Alberto Liuzzi, es un periodista que ha 
profundizado en el web doc, principalmente alternando con la web 2.0 
(que se refiere sólo a redes sociales) como plataforma complementaria 
y permite recrear la historia a un nivel de complejidad que eleva el 
proyecto de un hecho periodístico a un documental vivo.

De esta forma se viaja a los espacios reales desde la imaginación, 
junto a @SoldadoM30 quien vive en la época de los acontecimientos; 
nos muestra desde las emociones y vivencias, “así, se capturan los 
sentimientos de dichos instantes y se sumerge al usuario en dicha ex-
posición” (Peribañes, 2017, p. 130).

Un caso parecido es el juego documental, que suele presentar es-
pacios que poseen detalles del proceso de la historia, o del lugar donde 
transcurre para que sea el usuario quien lo defina mediante su propia 
experiencia, pretendiendo mostrar con claridad la naturaleza amplia y 
clara que comprenda al hecho desde lo que representa.
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No es necesario recoger y repetir los factores y rasgos que han hecho 
que la red se convierta en el sustento de un ecosistema, calificado como 
la “imprenta del siglo XXI” (Piscitelli, 2005, p. 22) , sin embargo es 
importante recordar que las posibilidades estratégicas de las narrativas 
transmedia aplicadas a la gestión de comunicación que hacen exitosa 
una obra audiovisual y, que pasan por el uso obligatorio de la web 
2.0, donde se dan espacio para la participación y co-creación, liberan 
hasta cierto punto el resultado del mismo. Aunque la obra mantenga 
una narrativa semántica y simbólica apegada a la historia o narrativa 
de origen, se abre a la extensión y forma no esperada, producto de su 
aceptación o rechazo, debido a las intervenciones en que los usuarios 
la modifiquen y a veces -hasta sin darse cuenta- terminan inmersos en 
el universo de la obra.

Documental Transmedia Highrise (Canadá)

Figura 5. Homepage HighRise (Captura de pantalla) (highrise.nfb.ca)

Highrise (en español Crecimiento en altura) de Katerina Cizek apoyado 
por la National Film Board de Canadá, es uno de los proyectos docu-
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mentales transmedia más reconocidos en el mundo entero, realizado en 
Canadá y desarrollado por Katerina Cizek en la dirección, en el año 2008.

Su temática es la vida en la metrópolis contemporánea, a través de 
varias personas y su auto empoderamiento narrativo en diferentes par-
tes del mundo, presenta lo que significa ser un (a) individuo que forma 
parte inmanente de una tribu urbana de este siglo.

Hihgrise ha generado más de 20 proyectos distintos, incluidos un 
documental interactivo llamado One Millionth Tower, un blog, redes 
sociales, producciones móviles, emisiones radiofónicas, presentaciones 
en vivo, performances, una app vinculada al Google Street View que 
permite visitar torres o edificios en todo el planeta, instalaciones e inter-
venciones en espacios basados en películas, el video interactivo 360º de 
nombre Out My Window que ha sido de gran receptividad, entre otros.

Por medio de la navegación en Out My Window, se puede entrar a 
hogares de diferentes partes del mundo y ver videos realizados a partir 
de fotografías que muestran espacios en 360º y clickear para conocer 
las historias.

Figura 6. Secuencia de Navegación “Out MyWindow”. (Captura de pantalla) (highrise.nfb.ca)
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Figura 7. Secuencia de Navegación “Out MyWindow” (Captura de pantalla) (highrise.nfb.ca)

Figura 8. Secuencia de Navegación “Out MyWindow” (Captura de pantalla) (highrise.nfb.ca)

One Millionth Tower, de naturaleza “híper local”, trabaja la trans-
formación de la comunidad de un rascacielos en Kipling Avenue en los 
suburbios de Toronto y Canadá. Parte como un documental convencional 
que a modo de Investigación acción participante, se abre a las voces 
de la propia comunidad para expresar sus necesidades y soluciones 
a sus propias realidades, a través de  la colaboración que integra a la 
comunidad y al equipo de realización del documental.
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Figura 9. Página de inicio One Millionth Tower (Captura de pantalla) (highrise.nfb.ca)

La temática es abordada a través de una experiencia que no distin-
gue fronteras geográficas, culturales y económicas. Los protagonistas 
son sujetos de creación, que se empoderan mientras se relacionan en 
base a la comunicación y las interpretaciones que se dan a partir de los 
recuerdos propios y propósitos comunes en pro de la comunidad que 
se consolida como una red viviente.

Este documental logra impactar la transformación social, su auto 
organización y empoderamiento, gracias a su naturaleza colaborativa 
le permite ser un proceso vivo, sin quedarse en mero texto. En este 
caso, el concepto de comunidad urbana estigmatizado en la sociedad 
moderna como disfuncional y caótico es transformado en un hecho 
creativo y constructivo que dimensiona el rol del documental para uso 
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y evolución de la convivencia al servicio de la especia humana; donde 
el audiovisual es un medio, y no un fin.

Definitivamente, el logro del formato transmediático es representar 
para reinventar al servicio de la evolución de los pueblos, sus realidades 
e imaginarios, sus espacios y la calidad de sus vidas. Es también coor-
dinar una obra de arte con propósito, el de transformar, sensibilizar y 
enseñar a las personas a co - crear el mundo que sueñan, descubriéndose 
a sí mismos y cómo pueden mejorar mediante el reconocimiento del 
otro y del colectivo en general.

Proyecto Quipu (Perú)

Figura 10. Proyecto Quipu (Captura de pantalla) (https://interactive.quipu-project.
com/#/en/quipu/intro)

El proyecto Quipu es un documental transmedia que motiva la par-
ticipación para sanar las atrocidades contra 272.028 mujeres y 21.004 
hombres indígenas nativos del Perú que fueron esterilizados en la dé-
cada de los 90 sin su consentimiento; ocultas a la sombra de la matriz 
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pública, las victimas silenciadas y tras casi 20 años de luchas, se les 
ha negado justicia.

Es un proyecto desarrollado en Perú, donde los productores coloca-
ron una línea telefónica gratuita junto a una web y obtuvieron más de 
150 voces en el que se recopilaron testimonios. Quipu es una cuerda 
con otras cuerdas para llevar la contabilidad, ideada por los científicos 
del imperio incaico, en estas cuentas cada testimonio de cada persona 
marca una huella, un nudo y deja un vacío de los niños indígenas que 
no nacerán.

Gifreu-Castells (2017) afirma que “bajar el documental hasta el 
estrato social, para convertirlo en una herramienta útil para transformar 
a la sociedad”. Los usuarios podían realizar llamadas con la opción de 
dejar mensajes, hacer donaciones a la causa, colaborar con la realización 
del subtitulado de los testimonios o su traducción, e incluso dar su firma 
para generar una petición masiva dirigida al presidente de Perú en su 
momento de realización.

Figura 11. Cuenta Facebook de Proyecto Quipu (Captura de pantalla)
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Este proyecto se completó con una serie de cortos documentales que 
muestran las historias  y testimonios de los afectados (The Guardian, 
2017a) junto al apoyo de The Guardian (2017b).Sus historias demora-
ron en salir  a la luz por la falta de acceso a medios de comunicación.

Figura 12. Canal de YouTube Proyecto Quipu (Captura de pantalla). The Guardian 
(2017a)

En este sentido se demuestra que son las narrativas transmedias las 
que pueden lograr un vínculo real con las personas, quienes asumen su 
rol protagónico o afines para conectarse desde la motivación genuina 
de los sentimientos directos de quienes son parte de la realidad de la 
historia. No se trata ahora de solo ver una película y conmoverse o trans-
formar las ideas en torno a un caso, se trata de actuar con herramientas 
que incidan en las transformaciones sociales. Además, impulsa la auto 
representación que resalta los aspectos identitarios para la acción, el 
auto reconocimiento de los pueblos indígenas, los procesos de creación 
y recreación de microhistorias o narrativas intrahistóricas que aportan 
a la memoria y a la reevaluación de los hechos actuales.
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Adicionalmente, es la democratización de los medios lo que per-
mite que  sean  aprovechados por quien los necesite, sin necesidad de 
presupuestos exorbitantes, ni vinculaciones de élite, reivindicando la 
autonomía de los pueblos y las minorías.

Serie Documental Making a Murderer (EEUU)

Making a Murderer es una serie estadounidense, estrenada vía 
streaming por la cadena de televisión Netflix el 18 de diciembre de 
2015, en español su título significa, “Fabricando un Asesino”. Esta 
serie ha logrado una interacción de manera directa causando mucho 
ruido por ciudadanos estadounidenses que  cuestionan  el  sistema  ju-
dicial  de  su  país.  La  serie  plantea  una reflexión sobre el poder que 
tienen realmente los policías y lo “fácil” que  es manipular  pruebas y 
extorsionar a testigos.

Figura 13. Sitio web Netflix – Making a Murderer / (Captura de pantalla) (https://www.
netflix.com/es/title/80000770)

Aborda la historia de la vida real de Steven Avery, un hombre que 
tras 18 años de condena en una cárcel por el delito de abuso sexual e 
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intento de homicidio en el Condado de Manitowoc, fue exonerado y 
liberado en 2003 con la ayuda del Proyecto Inocencia3, cuando se em-
parejo la muestra de ADN con otro hombre culpable o del que también 
se podría presuponer culpabilidad.

Figura 14. Canal YouTube Netflix – Making a Murderer 

No hay escenas recreadas, pero nos ayudan a recrearlas nosotros 
mismos con imágenes, recopilaciones de material de archivo, grabaciones 
telefónicas y entrevistas con personas cercanas al caso.

Laura Ricciardi y Moira Demos son las creadoras que inicia en el 
año 2005, donde se cuentan detalles sobre la investigación policial, 
enseñando imágenes reales del juicio. A través de los recursos em-
pleados han intentado exponer los dos lados de la historia, pero se les 
ha señalado  de parcial y de mostrar una versión demasiado inocente. 
Este documental revoluciono las redes sociales, porque se dio una 
interacción directa de los espectadores realizando una recolección de 

3. Desde 1992, El Proyecto Inocencia – The Innocence Proyect ha sacado personas 
de las cárceles de Estados Unidos de Ámerica que se encontraban privadas de 
libertad indebidamente (http://redinocente.org/)
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firmas durante casi dos semanas después de estrenar la serie, creando 
una petición sobre la exoneración de la pena.

También se ha creado la página web Free Steven Avery para dar 
más detalles sobre el caso y explicar cómo la gente puede interactuar. 
Diversos medios han hablado de esta serie en sus páginas webs, blogs 
y periódicos.

Netflix, para su lanzamiento, utilizó como estrategia realizar el 
estreno simultáneo del primer capítulo por su plataforma y youtube al 
mismo tiempo, lo que constituye el inicio de la motivación por parte 
de muchos usuarios en interesarse, inclusive emocionalmente con el 
caso. Es decir, más allá de la fidelidad al canal, la apuesta es a generar 
una fidelidad con la historia, por lo tanto, con el canal por cualquier 
medio que use.

Las historias tienen vida propia cuando los mundos mediáticos 
convergen; las realizadoras leen la prensa como audiencia, se movilizan 
para generar contenido que termina por ser parte de la parrilla de Netflix, 
que su vez pulsa las posibilidades de la serie de una a otra plataforma.

Así se demuestra cómo Netflix manifiesta su vocación transmedia, 
además de su crítica a medios convencionales, colaborando con la 
audiencia en producir todo tipo de contenido. Pero a la vez, luego de 
muchos años de tradición audiovisual policial, judicial y de acción, 
esta obra permite que los usuarios sean los investigadores a cargo, 
los policías, los abogados y los jueces, en un trueque de funciones y 
justicia social por la propia mano. ¿Es que acaso la intuición no es una 
narrativa que incide en la realidad? ¿Si los rastros y las pruebas son 
indicios narrativos, cuál es la línea breve entre el poder y la ficción?
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El hecho es que produciendo de forma orgánica y espontánea un gran 
documental transmedia acerca del caso de Steven Avery donde Netflix 
tuvo mucha influencia en la opinión pública con Making a Murderer, 
esta serie documental transmedia captó una audiencia tan involucrada 
que decantó en una militancia de derechos humanos.

La movilización de la audiencia llegó hasta la recogida de más de 
quinientas mil firmas para pedir la absolución de Steven Avery a la 
Casa Blanca, que declinó la petición aludiendo que era una cues-
tión de nivel de Estado y no federal. Aun así, la presión ejercida 
por la opinión pública en el este caso dio algunos frutos: el 31 de 
octubre del 2005 la legislatura estatal aprobó la Avery Bill, ley que 
tiene como propósito evitar las condenas erróneas. La ley ha sido 
desde entonces renombrada como reformas de justicia criminal. 
(García-Jimenez &Sánchez Soriano, 2017, p. 23). 

Esto es muestra del poder que tienen las audiencias cuando pueden 
participar en la producción de los contenidos dentro del alcance del nuevo 
ecosistema comunicacional, donde la tecnología y su democratización 
abre un abanico de posibilidades y donde lo más importante es que el 
documental como creación humana pueda servir realmente a la sociedad 
para sensibilizar o transformar las creencias que hasta ahora han sido 
controladas por pequeños grupos. Si una obra de arte audiovisual sirve 
para cambiar malas leyes y rehacerlas con mejores leyes elaboradas 
participativamente, entonces, la obra de arte tiene una función social 
que repara la fruición puramente estética, que también es importante.

Experiencias Comparadas

A partir de las distintas experiencias del documental transmedia ante-
riormente citadas, se presenta un cuadro comparativo con  el  propósito  
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de  mostrar la diversidad  en  los  documentales, aunque coincidan en 
uno o varios aspectos, se demuestra que no existe un manual único de 
producción y realización transmedia, se transciende la mera obra para 
representar la realidad con propósito, dejando un aporte a los lugares 
y/o comunidades involucrados.

Cuadro 1.
Comparación de las Experiencias Observadas

Documental Formas 
Narrativas Plataformas Alcances

Malvinas 
30

• Publicaciones y 
artículos

• Fotografía
• Gráficos
• Personajes de 

ficción
• Prensa impresa 

ydigital
• Infografías
• Archivo

• Web
• Redes 

sociales
• Blog

1. Reconstrucción / 
documentación de la 
memoria colectiva, 
de alto alcance en 
la participación 
de usuarios y 
la colaboración 
delcontenido

2. Realizado de forma 
independiente 
sin financiamiento

Highrise

• Gráficas
• Levantamientos 

3D
• Video360º
• Videocortos
• Fotografía
• Instalaciones de 

arte
• Asambleas 
ciudadanas

• Intersticiales
• Personajes de 

noficción
• Prensaimpresa 

y digital 
• Documentales 

interactivos 
como subproyecto

• Web
• Canal
• YouTube
• Redes 

sociales
• Blogs
• Eventos 
públicos

1. Intercambio cultural, 
participación 
ciudadana de la 
audiencia y los 
protagonistas, el 
desarrollo de forma 
espontánea de un 
proceso similar 
al Investigación 
Acción participante 
por parte de los 
protagonistas que los 
llevó a mejorar sus 
condiciones de vida.

2. Promovió la 
innovaciónsocial.
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Proyecto 
Quipu

• Video 
documentales

• Audios 
documentales

• Contenido 
colaborativos

• Personajes de 
noficción

• Archivo
• Prensaimpresa
• y digital

• Línea 
telefónica 
pública y 
gratuita

• Web
• Redes 

sociales
• Encuentros 
presenciales

• Canal de 
youtube

• Blog

1. Reconstrucción / 
documentación de la 
memoria colectiva

2. Visibilización 
y denuncia de un 
atropello masivo en 
la ´década de los 90 
que atentó con el 
derecho fundamental 
de casi 300.000 
peruanos nativos

3. Militancia para la 
reivindicación.

Making a
Murderer

• Videos 
documentales

• Intersticiales
• Artículos de 

Prensa impresa 
y digital

• Tv 
streaming

• Canal de 
YouTube

• Sitios
• wikis
• Redes 

sociales

1. Influencia en la 
opinión pública, al 
punto de generar 
mociones para el 
mejoramiento del 
sistema, en este 
casonacional

2. Motivación a 
la participación 
ciudadana

Se interpreta a la producción audiovisual como medio para la docu-
mentación de las realidades de los pueblos y no con un fin preciosista. 
Se trata de estrategias comunicacionales flexibles que se valen de la caja 
de herramientas web, digitales, interactivas (virtuales y presenciales) y 
de redes sociales en función de la construcción de tejido social sensible 
a una causa o a varias; vemos que algunas herramientas funcionan mejor 
en unos casos que en otros y que la misma dinámica con los usuarios va 
generando nuevos caminos para la acción política, o estética o identitaria. 
Evidentemente, estos criterios no son excluyentes y eso magnifica la 
potencia de la obra de arte abierta al servicio de la humanidad.
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Incorporación del Proceso Transmedia a la Producción
Audiovisual Documental

El documental es una manifestación propia de la narrativa de no 
ficción que ha evolucionado a través del tiempo, siempre de la mano 
de la tecnología. Al inicio, se presenta la forma audiovisual de docu-
mentar basada en un discurso lineal y con los años, el cine documental, 
comienza a hibridar formatos y géneros hasta avanzar hacia el medio 
digital complementariamente, dando vida a una nueva fórmula: el do-
cumental transmedia.

La cualidad de durabilidad es importante, pues reconocemos al libro, 
a la pieza de arte como trascendentes, pero en los formatos digitales que 
son parte de una enciclopedia viva siempre generándose –en permanente 
expansión- cuya lógica multidimensional es pasar sin dejar huella, se 
asienta el documental transmedia como una herramienta para las luchas 
sociales que permanece, siembra y cultiva en el transcurso del tiempo.

Es un género que puede generar resistencias en los equipos audio-
visuales convencionales porque exige un compromiso duradero con el 
tema o asunto a problematizar y porque la premisa tan bien cuidada en el 
“guionismo” de la pieza acabada y finita puede transformarse a partir de 
las interacciones con los públicos convertidos en prosumidores activistas. 
Evidentemente, el documental transmedia no es la única posibilidad de 
hacer documental, siempre coexistirá el documental tradicional, pero 
si se quiere llevar el tema del documental a la acción, las estrategias 
transmedia se presentan como una oportunidad generadora. Además, 
generacionalmente, existe una educación cotidiana hacia los formatos 
digitales que transita por las venas del mundo y que va tejiendo poco 
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a poco protocolos culturales. Por ello, no es exagerado concluir que la 
tendencia contemporánea es hacia el documental transmedia, o hacia 
transmediar las temáticas sociales a problematizar.

Este nuevo formato, combina los elementos sustanciales y estruc-
turales de una narrativa a través de varios soportes y plataformas que 
recrean una experiencia coordinada con la tendencia a desarrollar te-
máticas sociales, donde la posición del espectador ante el relato pasa 
de ser pasiva a activa; busca visibilizar una realidad desde el firme 
propósito de consolidar el compromiso de sus espectadores integrados 
a la historia. Mientras el sello, la voz y el lenguaje del artista nos tienen 
acostumbrados a debates estéticos sobre qué decir y cómo hacerlo, el 
énfasis del documental transmedia es para qué hacerlo. La integración 
de lenguajes y voces nos propone una polifonía abierta, con elementos 
que pueden ser considerados obras de arte y otros que no, y en su con-
junto conforman un todo que explica un universo sobre un tema donde 
quien entra, ya no sale ileso.

Desde el planteamiento de la idea, la obra documental transmedia 
exige un guión abierto y generador, que pulse sensibilidades en el 
público y lo estimule a tal punto que pase de público a usuario, hasta 
prosumidor o militante involucrado en el tema de la obra. Entonces la 
obra y sus autores son un motor-nodo de multi estrategias para estimular 
la acción política: mediante la auto representación, el reconocimiento 
de los otros, resalta los aspectos identitarios para la acción, la recrea-
ción de microhistorias o narrativas intrahistóricas, la reevaluación de 
los hechos actuales, la reescritura polifónica de la historia, el alzar la 
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voz para existir, el autoreconocimiento de los pueblos indígenas y las 
minorías, el empoderamiento social, la autorganización para la lucha4.

Lo más valioso que aporta la narrativa transmedia al documental 
reside en la convergencia de la audiencia para construir a través de la 
interactividad, elevando a otro nivel el contenido inicial del autor o 
autores para crear colectivamente un documental que cada vez esté más 
cerca de tocar la utopía de incidir en la realidad y no ser un documento 
reducido a la mirada de un autor sobre la realidad de las cosas.

Estas estrategias, que se despliegan a través de diferentes medios, 
plataformas y lenguajes, pueden convertirse en herramientas de empode-
ramiento social a través de la comunicación, la acción y la coordinación 
de interacciones (tanto físicas como digitales) que las comunidades 
pueden hacer suyas, incentivando una transformación  en distintos 
niveles tras circular por las plataformas del documental transmedia.

Para los creadores audiovisuales significa también cambiar los pro-
cesos de producción y orientarlos a la circulación, comprensión frag-
mentada, y al crecimiento exponencial de una audiencia participativa. 
Vemos que algunas herramientas funcionan mejor en unos casos que 
en otros. Y que las huellas de interacción que alimentan la enciclopedia 
de la obra hacen que sea una obra de arte abierta, participativa, con 
elementos de obra de arte y de documento histórico.

Esta recreación colectiva de posibilidades infinitas genera espacios 
sumamente valiosos por “su vinculación con lo real, o mejor dicho, la 
propia construcción de la realidad a la que se mira desde un prisma 
poliédrico conformado por el caleidoscopio de medios y plataformas 

4. Para ello he mencionado un compendio de estrategias desde diversos documentos.
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utilizado” (García, 2015), cruzando la frontera desde la observación a 
la acción.

Es considerable contemplar al documental transmedia como una 
herramienta indicada para el empoderamiento ciudadano, donde la 
sociedad civil contribuya a la transformación de las injusticias y las 
desigualdades sociales, al permitir a las personas confrontar sus propias 
realidades; inclusive sirve de plataforma para la Investigación Acción 
Participante (IAP)5.

El enfoque sobre las temáticas sociales, la interactividad como 
estrategia de involucrar la acción, el compromiso y la adhesión con 
la audiencia se  conforma  como  un  conjunto potencial de lógicas 
que resultan eficientes para estimular la participación, el activismo y 
el cambio social. El Proyecto Quipu es ejemplo de que el documental 
transmedia puede ir más allá de ser un fin, para ser un medio capaz de 
profundizar con el objeto de sanar los saldos históricos de un pueblo y 
de sus derechos más esenciales. El Proyecto Quipu defiende los dere-
chos humanos y reproductivos de los pueblos originarios, propone que 
se auto empoderen para narrar su historia, que luchen para que no se 
repita en nuevas generaciones, evoca castigo a los culpables, elabora 
leyes, así como exige reparaciones de diversaíndole.

5. De hecho en Highrise, Quipu y Making a Murderer se han creado militancias 
transformadoras. Sobre IAP “Estanueva forma de investigar es una vivencia que 
transforma las relaciones entre investigador e investigado, entre estudiante y 
maestro, superando por completo tales dicotomías, poniendo como prioridad la 
producción de conocimiento a partir del diálogo con quienes construyen la realidad, 
que se entiende como propia de los sujetos que participan de la construcción de 
conocimiento social. En ese sentido, tanto la labor investigativa como la labor 
pedagógica de construcción de conocimiento, reconocen a los sujetos que hacen 
los procesos sociales y los reúne en la búsqueda y consolidación de propuestas 
transformativas de su compartida realidad”. (Calderón & López Cardona, 2015).
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El documental transmedia Highrise muestra cómo los residentes 
de rascacielos en plena urbe, se organizan a través de la coordinación 
del trabajo de campo (inclusive asambleario) del documental, para que 
sean los propios habitantes quienes generen cómo pueden mejorar su 
entorno. Al mismo tiempo, en otra de sus facetas, interconecta habitantes 
de diferentes partes del mundo, documentando sus puntos de vista en 
relación al planeta y a la población urbana con video 360º para evocar 
una interacción alrededor delplaneta.

El documental transmedia posee un rol y se configura como una 
herramienta útil al servicio del activismo de hoy en día. La capacidad de 
los documentales transmedia de comunicar humanizando sus historias 
conducen a una mayor empatía y comprensión de un tema; como en el 
caso del documental Malvinas 30 que reconstruye la memoria reciente 
de un acontecimiento que aún no se ha digerido históricamente por 
completo por parte del pueblo argentino, haciendo énfasis en re-vivirlo 
desde la condición humana de un personaje que en su interior desea lo 
que todos: paz, bienestar, convivencia,respeto.

El documental siempre ha tenido sus raíces en problemas socia-
les reales, generando la suficiente fuerza emocional para provocar la 
acción. Estas formas de expresión documentales ocupan entonces un 
lugar importante en el activismo digital, como por ejemplo, la oleada de 
contenido wiki, es decir, contenido colaborativo que se generó alrededor 
de Making a Murderer (en español Fabricando un Asesino), la serie 
documental de Netflix que durante sus 10 años de grabación formo parte 
de un movimiento por el caso de Steven Avery en EE.UU, definiéndolo 
como la acción pensada de personas para conseguir una mejora; en este 
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caso para el sistema judicial de un país, pero que finalmente se trata de 
cambios sociales, políticos, económicos e incluso hasta ambientales.

Cada una de las experiencias observadas evidencia cómo el docu-
mental transmedia se manifiesta en sí como un medio de posibilidades 
de transformación social, lo que en un valor agregado implica que no 
reduzca su existencia meramente a ser una obra sino que logre el ver-
dadero sentido del arte: mejorar la sociedad.

Una utopía del qué y del para qué, pues no es sólo el hecho de la 
representación como documental cada vez más verosímil desde las 
múltiples subjetividades que la componen, sino por el hecho de que 
su esencia en base a la participación interactiva con la disposición a 
la construcción colectiva incitan, consciente o no, a que las personas 
colaboren y actúen a partir de lo que tienen para dar o, por qué no, dar 
lo mejor de sí.

La idea de que el espectador no sea un ente pasivo sino por el 
contrario, alguien activo con capacidad de navegar e interactuar con 
los contenidos, durante los últimos años ha producido una confluencia 
gradual de los distintos medios y lenguajes de la comunicación, la di-
gitalización y la aparición de las redes interactivas han desestabilizado 
a los medios tradicionales de comunicación.

Significa para los creadores tener acceso a la democratización de 
los medios, una invitación a ser aprovechados por quien los necesite, 
sin necesidad de presupuestos exagerados, o vinculaciones de élite. 
Asimismo, ofrece libertad editorial pues los mensajes no están sujetos 
a los financistas. Los espacios de exhibición cada vez más se vuelcan 
hacia los medios digitales. La red se presenta como un espacio que brinda 
herramientas para la publicación gratuita, así como el acceso ilimitado 
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a todo tipo de audiencias, libertad de crear sin que necesariamente 
existan músculos de financiamiento gracias a la cualidad colaborativa 
y que apuntalan hacia estrategias crowfunding.

Tim Jordan (2002) explica el concepto de manera precisa al definir-
lo como “ejemplos de personas que actúan juntas fuera de los canales 
institucionales “normales”(Gifreu-Castells, 2014). Y continúa diciendo 
que “el activismo nace cuando las personas reconocen en el otro la 
voluntad y el deseo de cambiar las rutinas de la vida”. En un contexto 
digital, las redes sociales, los blogs o los videos son prácticas usadas 
cada vez más para fines sociales por parte de los usuarios.

El proceso de producción transmedia se realiza en función de los 
procesos de exhibición. Si el enfoque fuese comercial se plantearía el 
cambio de exhibición a públicos por consumo de clientes o usuarios, 
pero como el enfoque es hacia el empoderamiento social, el cambio en 
la exhibición va dirigida para ciudadanos del mundo que están invitados, 
incitados, estimulados a participar de la vida política; por eso el énfasis 
es en comprometer las sensibilidades que devienen prosumidores, ac-
tivistas, militantes, cada cual desde su capacidad de interconexión. La 
condición de estar en línea rompe los cánones de espacio temporales 
de la difusión tradicional y se hace accesible permanente, fragmentado, 
desde todas partes, en cualquier momento.

La convergencia multimedia reclama nuevos lenguajes y nuevas 
formas de transmitir la información, así como la formación para los mis-
mos. Es importante recordar que a lo largo de la historia, el ser humano 
ha utilizado variadas formas de expresión narrativa para participar y 
comunicarse, de ahí que las formas de expresión oral, gráficas, escritas y 
visuales que se utilizan en la actualidad en todo tipo de pantallas (como 
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por ejemplo pantallas de cine, de televisión, interactivo, virtual) -que 
ahora convergen en las narrativas transmedia- solo evidencian los avances 
de la tecnología del ser humano, pues muy a pesar del individualismo 
cultivado por la sociedad global, ya es parte de nuestra pulsión original 
relacionarnos de acuerdo a los factores comunes que nos acercan.

Realizar una aproximación al documental transmedia, con especial 
interés en el ámbito de la producción, ha dejado como saldo a favor un 
amplio compilado de su universo estructural que sirve de base para plani-
ficar la aventura de producir un documental de naturaleza transmediática 
e incursionar hacia lo desconocido y, al igual que en la vida, ir más allá 
del lugar a donde hemos llegado como realizadores y como personas.

El documental transmedia es también un espacio para recuperar la 
memoria acerca de cómo somos los seres humanos.

La memoria, indispensable y portentosa, es también frágil y vulne-
rable. No está amenazada sólo por el olvido,suviejo enemigo, sino 
también por los falsos recuerdos que van invadiéndola día tras día 
(Luis Buñuel,1980).
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El Cine Documental Etnográfico como 
Herramienta para la Transformación Social en 
la Comunidad Wayúu. Estudio de Tres Casos 
Significativos

Pablo Calvo de Castro1

Hoy en día el cine documental se ha configurado como una de las 
principales herramientas para el cambio social y la puesta en valor de 
los derechos de muchas comunidades indígenas en el mundo. En Amé-
rica Latina, “una región de contrastes y asimetrías [y] sin embargo, un 
espacio extraordinariamente rico en su creación cultural” (Waldman, 
2016, p. 355) la presión ejercida sobre muchas comunidades nativas 
está a menudo determinada por el interés suscitado por los recursos 
naturales de las tierras que habitan. En el caso del pueblo wayúu, el 
área geográfica que habitan, la Guajira, es frontera entre Colombia y 
Venezuela, dos países que durante los últimos años han mantenido 
numerosas tensiones en sus relaciones. En todo caso, como apuntan 
Galindo y Torres (2014, p. 159) “hay que aclarar que los wayúu solo 
aceptan la división de su territorio desde el punto de vista formal ya 
que para ellos la Guajira es una sola”. Las acusaciones entre países de 
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auspiciar grupos insurgentes o actividades delictivas (González-Planas, 
2008) así como las migraciones de población entre ambos estados han 
configurado la historia reciente del territorio wayúu, . 

Además, la península de la Guajira es un territorio desértico cuyo 
ecosistema ofrece escasas posibilidades de desarrollo a sus habitantes. 
Ha sido tradicionalmente postergado por las administraciones de ambos 
países y estigmatizado por considerar sus aspectos culturales como 
actividades ilícitas asumiendo “la tradición guerrera del pueblo [...] 
como violencia, el contrabando como una actividad ilegal asociada al 
narcotráfico y la poliresidencialidad (expresión de su itinerancia) como 
abandono del territorio” (Galindo & Torres, 2014, p. 159). Pero en los 
últimos años la aparición de combustibles fósiles en el subsuelo han 
despertado el interés gubernamental en la zona y ha condicionado la 
existencia de los wayúu (González-Planas, 2008, pp. 85-86).

Las experiencias de empoderamiento de las comunidades tienen una 
larga tradición y en los últimos años confluyen con el posicionamiento 
de los y las documentalistas respecto a distintas realidades sociales, 
entre las que se encuentra la indígena.

Si bien analizaremos la evolución del cine documental en su relación 
con las comunidades indígenas, así como el rol desempeñado por los y las 
cineastas, el presente texto nos conduce hacia la relación establecida en 
la actualidad entre tres documentalistas que tienen una intensa relación 
con la comunidad documentada, bien sea por una vinculación geográfica, 
bien por la pertenencia a la comunidad. La población wayúu, exponente 
y paradigma de la realidad de numerosos grupos indígenas de la región, 
mantiene una relación de tensión con las administraciones de Colombia 
y Venezuela y con la población criolla o migrante con la que a lo largo 
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de las últimas décadas ha compartido su territorio. En este contexto se 
desarrollan los tres documentales analizados mostrando procesos de 
aculturación, pero también la puesta en valor de un rico acervo cultural 
y la denuncia de la vulneración de sus derechos como pueblo. 

Marco Teórico

Una de las constantes en la reflexión teórica y práctica sobre el cine 
documental es su controvertida y repetidamente re-analizada relación 
con la realidad, su representación y registro. Siguiendo las aportaciones 
de María Marcos Ramos (2016, p. 64), 

cine y representación de la realidad pueden llegar a ser dos palabras 
sinónimas en la medida en la que el cine puede representar la rea-
lidad que representa […]. Resulta, por tanto, fundamental, analizar 
el modo en que una sociedad es representada en el cine para poder 
comprender, como si de un documento histórico se tratase, la so-
ciedad real de la que es imagen. 

A partir de esta reflexión, en lo relativo al análisis del cine documen-
tal, es imprescindible poner el foco en los y las documentalistas. En la 
actualidad nos encontramos en un contexto en el que las posibilidades de 
producción mediante herramientas digitales favorecen la configuración 
de discursos distintos y el abordaje de temas diversos, generando una 
“multiplicidad de [...] relatos, susceptibles de una enunciación diferente 
[...] que va construyendo una urdimbre reconocible como propia pero 
definible solo en términos relacionables” (Arfuch, 2002, p. 99) en los 
distintos ámbitos en los que se desarrolla la producción documental. 

En el contexto del cine etnográfico, el trabajo de documentación de 
comunidades indígenas así como el desarrollo de formatos audiovisuales 
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que favorecen la puesta en valor de culturas en riesgo de desaparición 
son dos de los caminos recorridos por el cine documental en las últimas 
décadas. Atendiendo al rol de dirección, en tanto muchos de los proyec-
tos documentales surgen de la motivación personal de sus realizadores, 
“la comprensión del otro, la escucha previa a la respuesta no es un acto 
reflejo y pasivo sino un acto de reapropiación de la voz ajena en un 
plano de valoraciones, de acentuaciones ideológicas propias, quizás 
distintas a las previstas por quien las enuncia” (Da Porta, 2013, p. 52). 
En el entorno latinoamericano, la reflexión sobre esta cuestión en el 
documental se inicia ya en los trabajos -tanto teóricos como fílmicos- del 
cine boliviano, fuertemente conectado con la realidad indígena. Pero 
décadas atrás, las producciones de corte etnográfico del primer cine en 
la región -entre las que en destacan títulos como Los invencibles shuaras 
del Alto Amazonas (Carlos Crespi, 1927), primer documental etnográfico 
de Ecuador y uno de los primeros de América Latina (Gumucio Dagron, 
2014, p. 23)- conviven con títulos destinados a mostrar al mundo el 
potencial de una actividad o región -como en No Paiz das Amazonas 
(Silvinho Santos y Agesilau de Araújo, 1922, Brasil) o en Recuerdos 
del mineral el Teniente (Salvador Giambastiani , 1919, Chile)- y con 
el cine de vanguardia que también va a vivir su momento de eclosión 
en América Latina a través de títulos como São Paulo, synphonia da 
metrópoli (Adalberto Kemeny y Rodolpho Lustig, 1929, Brasil) o El 
corazón de una nación (Edundo Urrutia, 1928, Chile). 

Dentro de las distintas derivaciones que en las décadas de los sesenta 
y setenta vive en denominado Nuevo Cine Latinoamericano destaca la 
especial configuración de las propuestas de la escuela andina desarrolla-
das en Bolivia. Jorge Ruíz como pionero e impulsor del cine en el país 
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y, sobre todo, Jorge Sanjinés como el cineasta más trascendente de la 
historia de Bolivia, configuran una narrativa propia para un tipo de cine 
que tiene una intensa vinculación con lo etnográfico. En títulos como 
Ukamau (1966) y Yawar Mallku - Sangre del cóndor (1969), ambos 
largometrajes de ficción, se aborda la temática indígena. Jorge Sanjinés 
transita, entre un título y otro, “de un cine sobre temática indígena, a un 
cine hecho desde el punto de vista y la estética indígenas” (Córdova, 
2007, p. 140). Se introduce así el que quizá sea el cambio de paradigma 
más trascendente en el posicionamiento del autor en la historia del cine 
de corte etnográfico en América Latina ya que se elabora una narrativa 
específica para una comunidad concreta. Así, se codifica el mensaje 
para que la decodificación se realice en base a unos códigos culturales 
que no son los del cineasta sino los de la comunidad documentada, que 
es, al tiempo, la audiencia a la que va destinada la producción. Es lo 
que Bordwell (1985, p. 35) define como la “abstracción de la estructura 
narrativa que abarca las expectativas típicas sobre cómo clasificar los 
acontecimientos y relacionar las partes con el todo”. Todos estos cambios 
de orientación en la creación y distribución cinematográfica se recogen 
en las obras de Sanjinés Teoría y práctica de un cine junto al pueblo de 
1979 y El plano secuencia integral de 1989 y se aplican en la película 
de ficción La nación clandestina (Jorge Sanjinés, 1989, Bolivia). 

Metodología

En este texto no se pretenden establecer las siempre conflictivas 
categorizaciones o tipologías establecidas en el cine documental a lo 
largo de su historia, más teniendo en cuenta que con una muestra de 
tan solo tres títulos las conclusione no serían relevantes. En todo caso, 
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resulta muy útil tomar esos rasgos y características utilizados por Nichols 
(1991, 2013) para delimitar las diferencias estilísticas de cada film, con 
el fin de encontrar un punto de referencia mediante el que observar el 
punto en el que se sitúan frente al contexto de producción actual. 

Las categorías establecidas por Nichols (1991, 2013) se sustentan 
en la combinación de elementos derivados del análisis del estilo técnico 
de la filmación y de las prácticas discursivas, a partir del estudio de 
la evolución histórica del género y de la constante revisión del mismo 
que llevan a cabo los cineastas como respuesta al inconformismo con 
la etapa anterior. Pero esto no impide la convivencia de manera si-
multánea de varios estilos o corrientes, es decir, de varios modelos de 
representación. Bill Nichols (1991, 2013) establece seis modalidades 
de representación que a continuación se analizan. Una modalidad ex-
positiva que recoge las características del documental clásico. Expresa 
sus inquietudes a través de las imágenes y se aprecia en las primeras 
expediciones etnográficas con finalidad antropológica a partir de los 
trabajos de Robert Flaherty y John Grierson. En segundo lugar, aparece 
la modalidad poética que categoriza las inquietudes artísticas del cine de 
vanguardia modernista de Ruttman, Vigo o Ivens y que reaparecerá en 
distintos momentos históricos como en el periodo de los cincuenta, de 
influencia neorrealista. Existe un mayor compromiso con los aspectos 
formales de la película y aumenta la variedad de formas en las que se 
puede articular la transmisión del mensaje. El elemento retórico sigue 
estando en esta modalidad documental en fase embrionaria. En tercer 
lugar, está la modalidad observacional, asociada con la ruptura con el 
documental expositivo y con las derivaciones del Cine Directo –Free 
Cinema, Direct Cinema, Cinema Verité y Candid Eye- que comparten 
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el uso de herramientas formales derivadas del cambio tecnológico que 
supuso la llegada de las cámaras ligeras de 16 mm y las grabadoras con 
sonido sincrónico a finales de la década de los sesenta. La cuarta es la 
modalidad participativa, que en sus orígenes Nichols (1991, p. 78) de-
nomina interactiva y en la que encuadra películas en las que se establece 
una relación directa entre el realizador y el sujeto filmado haciendo más 
evidente su perspectiva y su vinculación con el discurso de la película. 
Es una corriente que también abarca distintos periodos históricos que 
van desde Vertov con El hombre y la cámara (1929), hasta Rouch y 
Morin con Crónica de un Verano (1961). La quinta es la modalidad 
reflexiva en la que la película documental, como representación de la 
realidad que asume una posición crítica ante la misma, busca generar 
una reacción en el espectador de una manera menos descriptiva y más 
introspectiva. Por último, Nichols señala la modalidad performativa, la 
más reciente, en la que cuestiona las bases que sustentan el documental 
tradicional e introduce elementos de análisis alejados de su capacidad 
de representación de la realidad y más cercanos a la retórica o a las 
cualidades evocadoras del texto. 

El enfoque metodológico con el que se aborda el presente estudio es 
puramente cualitativo. Mediante técnicas de análisis fílmico propuestas 
por autores como Jaques Aumont y Michel Marie (1990) las cuestiones 
discursivas, formales, narrativas y contextuales (Gómez-Tarín, 2006, 
2011) ayudarán a obtener resultados con los que sustentar la adscripción 
a una u otra categoría documental de las propuestas por Nichols.

Para la sistematización de los datos se ha desarrollado una ficha 
de análisis en la que se recogen los resultados obtenidos del visionado 
analítico y de la revisión de la producción bibliográfica vinculada a 
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cada título, así como a su contexto de producción a la figura de las 
directoras y el director de las tres cintas analizadas. Los ítems princi-
pales contenidos en la ficha de análisis son: ficha técnica (realizador, 
productor, director de fotografía, montaje, distribución, fecha de pro-
ducción, actores [si los hubiere], tipo de cámara utilizada, imagen en 
color / blanco y negro, tipo de formato de exhibición de la película, 
duración, características técnicas del sonido y sinopsis), delimitación 
contextual (contexto de producción de la película, contexto argumental, 
filmografía, biografía y formación del/la realizador/a), elementos for-
males referidos a la película (ángulo, composición, perspectiva, uso del 
campo visual, color e iluminación, movimientos de cámara, movimiento 
interno, estilo de montaje, análisis del sonido y estructura narrativa) y 
categoría o subgénero a la que se adscribe dentro del cine documental. 
Si bien esta última categoría engloba las categorizaciones propuestas 
por Erik Barnouw (1996), Michel Renov (1993, 2004) y Bill Nichols 
(1991, 2013), en el presente artículo nos decantamos por la propuesta 
del tercero en tanto parece establecer un mejor encaje para los estilos 
manejados por películas actuales con fuerte carga etnográfica como las 
que analizamos en el presente estudio.

Resultados

Tras el análisis de cada título, utilizando el modelo de ficha de aná-
lisis descrito en el apartado referente a la metodología, a continuación 
de destilan los resultados más relevantes obtenidos de cada uno de los 
títulos propuestos. Hay que tener en cuenta que, si bien los datos incluidos 
en la ficha de análisis tienen una extensión y un nivel de detalle mucho 
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mayores, por razones de espacio y concreción se condensan las cues-
tiones que se han considerado más relevantes para el presente trabajo. 

Kata Ou-Outa (Vivir-Morir) (Patricia Ortega, 2007, Venezuela). La 
película contempla una temática poliédrica que escapa de la mirada total-
mente antropológica pero también del enfoque social que se le suele dar 
a este tipo de producciones. Ortega introduce una mirada personal para 
definir una serie de parámetros estéticos y formales, pero también para 
perfilar la visión de la realidad de los wayúu, su rico mundo mitológico 
y su fuerte identidad como pueblo, hoy amenazado por la pobreza y la 
presión de la guerrilla y los grupos paramilitares colombianos.

Aunque el pueblo wayúu habita la península de la Guajira, una 
región del caribe que comprende territorios de Colombia y Venezuela, 
la película tiene lugar en zona venezolana. Al estar la frontera muy 
cerca se ve fuertemente influenciada por la realidad de Colombia, los 
problemas que conlleva la presencia de la guerrilla de las FARC en la 
zona y el paramilitarismo, que les acusa de dar cobijo a los primeros y ha 
llevado a cabo represalias contra los indígenas. La zona es árida y muy 
pobre. Los wayúu se dedican fundamentalmente al pastoreo y muchos 
de ellos han tenido que abandonar sus tierras para buscar trabajo en la 
ciudad alejándose así de su cultura y su modo de vida tradicional, ante 
la presión de distintos grupos y la falta de apoyo de la administración.

Filmada íntegramente en lengua wayúu, la película realiza un repaso 
de varias de sus realidades y de la mitología y las leyendas que forman 
parte de su cultura. Patricia Ortega alterna secuencias representadas 
por actores en las que una imagen alterada en postproducción y con 
una fuerte carga simbólica apoya la voz en off de una narradora que 
establece muchos de los parámetros que rigen la cultura wayúu, con 
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otras en las que se recogen distintos testimonios sobre hechos actuales. 
El desplazamiento de sus cementerios, la dificultad para encontrar agua 
o la presión externa que obliga a amplias capas de población a migrar a 
Maracaibo son algunos de los temas analizados. Maracaibo se muestra 
como un lugar extraño y hostil para ellos, donde el hecho de no hablar 
castellano y ser pobres les obliga a realizar actividades de supervivencia 
como rebuscar en los basureros. Se introduce así una fuerte hibridación 
entre el documental y la ficción, conteniendo esta una gran carga simbó-
lica. Se observan numerosas imágenes que contienen efectos digitales 
que alteran los colores de la imagen generando un ambiente onírico que 
contribuye reforzar dicha carga simbólica en la imagen.

Las entrevistas se alternan con tomas de recurso de la población rea-
lizando diversas actividades en los pozos, el cementerio o el basurero de 
la ciudad. Es llamativo observar cómo la cámara se sitúa a gran distancia 
de los sujetos documentados en las tomas de recurso, utilizando ópticas 
con teleobjetivo que a veces deforman o generan un ligero viñeteo en 
el encuadre. Esta distancia parece ser un posicionamiento de la realiza-
dora que sitúa a los protagonistas con un mayor grado de aislamiento 
respecto al espectador en esas actividades que no son propias de la 
tradición wayúu. Una técnica similar a la que utiliza Jaime Rosales en 
su ficción Tiro en la Cabeza (2008, España), en la que esta estrategia 
se ve complementada con la imposibilidad de escuchar nada de lo que 
dicen los personajes generando un vacío simbólico y a la vez muy real, 
con el que se genera esa distancia entre los personajes y el espectador.

La estructura narrativa está sustentada por la presencia constante 
de una anciana nativa en diferentes localizaciones que representa la 
esencia de su pueblo y el periplo al que en los últimos años se ha visto 
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obligado. Ante la cámara, la anciana mora por los lugares sagrados, 
pero también por la ciudad, en una serie de imágenes de gran carga 
simbólica en las que pasea entre el tráfico o por delante de una zona 
industrial llena de chimeneas que vomitan contaminación. Se acentúa, 
de nuevo, esa distorsión generada por el desarrollo en el pueblo wayúu. 

Atendiendo a la categorización de Bill Nichols (2013), Kata Ou-Outa 
(Vivir-Morir) (2007) es un documental performativo de orientación 
indígena con una fuerte carga experimental.

Shawantama’ana (Lugar de espera) (Yanilú Ojeda, 2012, Venezuela). 
La película, a diferencia de El terminal de pasajeros (2006) dirigida 
también por Yanilú Ojeda y que indaga sobre una temática similar desde 
el punto de vista observacional, cambia el punto de vista al otorgar el 
protagonismo de la narración a los propios indígenas, pasando de ob-
servarlos a integrarlos. Son ellos los narradores de la historia del lugar, 
a través de Ojeda, de la etimología del nombre con el que llaman a la 
estación -Shawantama’ana-, de las primeras ubicaciones de la terminal y 
de los avatares sufridos hasta poder establecerse en un lugar permanente 
y con identidad propia. Como apunta Víctor Carreño (2012, p. 204)

 
los documentales de la realizadora Yanilú Ojeda, El terminal de 
pasajeros (2006) y Shawantama’ana (Lugar de espera) (2012), 
ofrecen una mirada antropológica a este tipo de intercambios cul-
turales presentes en dos Terminales en Maracaibo, Venezuela. El 
primero, ubicado en el centro de la ciudad, el segundo, en el norte, en 
la Parroquia Idelfonso Vásquez, es una cooperativa de indígenas de 
la etnia Wayúu, la más numerosa de Colombia y Venezuela. Por ser 
Maracaibo capital del estado de Zulia, situado en la zona fronteriza 
entre Venezuela y Colombia, las interacciones y desplazamientos 
urbanos le han dado unas características especiales.
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En la sucesión de las tres grandes secuencias en las que se divide la 
película se produce un punto de inflexión en la vida de los wayúu con la 
llegada del camión, el medio de transporte por excelencia en la Guajira. 
Pasan de realizar largos trayectos a pie en un territorio semidesértico 
y carente de toda infraestructura a poder desplazarse en este medio de 
transporte colectivo.

Los procesos de hibridación cultural y aculturación que viven los 
wayúu en su relación con la sociedad de consumo son descritos en 
varios momentos del documental, como en la escena de la inspección 
en busca de material de contrabando –o comercio informal- o en el uso 
de la tecnología de consumo. En el primer caso, estas prácticas son an-
cestrales en los wayúu, que viven en una sociedad y con una economía 
paralela a la establecida por los estados de Colombia y Venezuela, entre 
los que dividen su territorio. En el caso de la tecnología, su uso, tal 
como referencia la película, es claramente operativo, aunque este tipo 
de relaciones acaban mellando la identidad cultural de la colectividad 
para terminar asumiendo modelos occidentalizados y alienantes. Ojeda 
representa este hecho sin tomar partido, contraponiendo los elementos 
de occidentalización con otros que representan la identidad cultural, 
pero definiendo una interferencia, no de la película o del rodaje, sino 
del propio y mal llamado desarrollo. Esto se muestra en la película 
cuando un grupo de mujeres wayúu acude al centro comercial cercano 
en busca de un teléfono móvil, se retratan con un Papá Noel de pega 
en la calle o incluso aparecen portando una camiseta de un partido 
político venezolano. 

El montaje combina el registro directo de tomas de recurso, con 
las que aporta también las conversaciones que tienen lugar entre las 
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personas que aparecen en el encuadre, con el testimonio derivado de 
entrevistas que en numerosas ocasiones están superpuestas con las 
tomas de recurso.

Ojeda establece un itinerario narrativo que transgrede los límites de 
la observación y de la enunciación de la historia, empodera a sus pro-
tagonistas y transita de manera zigzagueante por la constante relación 
de los wayúu con el mundo occidental pagando el precio de la pérdida 
de identidad cultural mientras la estructura social no tiene remilgos en 
seguir discriminándolos.

Según las categorías propuestas por Nichols (2013), Shawantama’ana 
(Lugar de espera) (2012) pertenece a la categoría de documental re-
flexivo que promueve la defensa de la identidad indígena. 

Wachikua (Nuestra historia) (Aranaga Epieyu, 2014, Venezuela). La 
cinta representa una de las líneas de evolución del género documental 
en América Latina en las últimas décadas junto a otras producciones, 
como las analizadas de Patricia Ortega y Yanilú Ojeda: la defensa de 
la identidad indígena en América Latina. 

La película está producida dentro del programa de apoyo a la de-
fensa de la historia y la identidad cultural del pueblo wayúu del Centro 
Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) de Venezuela. También 
participan en la producción el Colectivo Enjambre dedicado a desarrollar 
estrategias de comunicación de los pueblos indígenas de Venezuela y 
PDVSA La Estancia, organismo encargado de la obra social y cultural 
de Petroleros de Venezuela, que destina fondos a la puesta en valor y 
la difusión del acervo cultural venezolano.

Aunque existen propuestas indigenistas realizadas tanto desde el 
plano independiente como desde el institucional, el enfoque que reali-
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zadores como Patricia Ortega, Yanilú Ojeda y, en el caso que nos ocupa, 
Aranaga Epieyu, evolucionan hacia la integración con el pueblo wayúu. 
Los tres proceden y viven en la Guajira, pero es el caso de Aranaga 
Epieyu el más representativo por pertenecer a este grupo indígena y 
sustentar todo su trabajo audiovisual en la defensa de la identidad de su 
pueblo, la preservación de su historia y la puesta en valor de su cultura.

El empoderamiento de las comunidades indígenas mediante el desa-
rrollo de herramientas de expresión, como pueden ser las audiovisuales, 
es hoy una realidad que ya comenzaron a desarrollar en Brasil pioneros 
de estas experiencias como Vincent Carelli y Dominique Gallois, direc-
tores del documental A arca dos Zo’é (1993) e integrantes del proyecto 
Video nas Aldeias.

En Wachikua (Nuestra historia) (2014), de la misma manera que 
hace Patricia Ortega en Kata Ou-Outa (Vivir-Morir) (2007), Aranaga 
Epieyu utiliza las animaciones y los efectos digitales para formar una 
representación visual del origen de su pueblo. Es una película de recu-
peración de la historia wayúu que busca reforzar su consideración como 
comunidad, además de implicar la presencia de un realizador nativo 
formado en el audiovisual de manera reglada que busca desarrollar su 
trabajo como una herramienta de fortalecimiento de los mecanismos 
de expresión indígena.

La película combina el testimonio de historiadores con el de los 
propios indígenas. Las mujeres ocupan un lugar preeminente en la pe-
lícula, en consonancia con la idiosincrasia wayúu, que tiene a la mujer 
como elemento central de su mitología y transmisora de la cultura. No 
incluye elementos formales novedosos como los que introduce, por 
ejemplo, Ramiro Gómez en Tierra Roja (2006, Paraguay), una película 
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que se asocia con la de Epieyu por su marcada orientación etnográfica, 
pero con un formato narrativo totalmente diferente, que huye de la 
construcción reportajística y asume un tono reflexivo. Epieyu combina 
los testimonios derivados de las entrevistas con las tomas de recurso y 
el uso de animaciones digitales en momentos puntuales. Mantiene un 
ritmo visual lento y reflexivo a lo largo de toda la película, además de 
un cuidado uso del encuadre y de los recursos estéticos. 

Con todo, es el título que utiliza una estrategia formal y narrativa más 
asociada al documental observacional ortodoxo. Elude la posibilidad 
de redefinir los aspectos formales y así plasmar de manera novedosa 
el discurso del autor. Por contra, otorga el peso a los protagonistas de 
la película y al contenido del mensaje: la preservación de los derechos 
del pueblo wayúu. 

Wachikua (Nuestra historia) (2014) atesora su originalidad en el 
hecho de que su director, Aranaga Epieyu, pertenezca a la comunidad 
wayúu y haya desarrollado una película de gran valor sin intromisiones 
externas pero, según las categorías propuestas por Nichols (2013) es 
un documental observacional que se adscribe al modelo más ortodoxo. 

Conclusiones

A modo de conclusión, rescatamos las cuestiones principales desti-
ladas del análisis de los tres títulos para establecer de manera más clara 
la conexión establecida entre los mismos.

En Kata Ou-Outa (Vivir-Morir) (2007) Patricia Ortega se aleja de la 
tradicional mirada antropológica con tintes sociales para entrar de lleno 
de la rica tradición cultural mediante un estilo en el que destaca la fuerte 
carga simbólica de la voz en off y, sobre todo, la intensa hibridación 
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entre documental y ficción. Con todo, no deja de lado la revisión de 
cuestiones actuales como la influencia del paramilitarismo colombiano. 

Desde una postura que parte de un estilo de documental observa-
cional, en Shawantama’ana (Lugar de espera) (2012), Yanilú Ojeda 
evoluciona los postulados más tradicionales variando el punto de vista 
para otorgar a los protagonistas de la historia la preeminencia discur-
siva abordando, como ocurre en Kata Ou-Outa (Vivir-Morir) (2007), 
los procesos de hibridación cultural y aculturación de su comunidad 
frente a la sociedad de consumo. Esta integración se consolida en Wa-
chikua (Nuestra historia) (2014). La cinta del director wayúu Aranaga 
Epieyu ejemplifica este proceso desde una doble dirección. En primer 
lugar, un miembro de la comunidad, empoderado a través de la forma-
ción reglada adquirida en una facultad de comunicación, retorna a su 
comunidad para aplicar estas herramientas en pro de la defensa de su 
propio pueblo. Además, ese retorno se traduce en el empoderamiento 
de las comunidades indígenas a través del uso de nuevas herramientas 
de expresión muy vinculadas en la actualidad con las tecnologías de 
información y comunicación. El discurso documental denuncia los 
procesos aculturativos al tiempo que propone formas de integración de 
las tradiciones y costumbres para su transmisión a través de formatos 
como el audiovisual. 

Además, destaca la fuerte carga experimental de Kata Ou-Outa (Vi-
vir-Morir) (2007), que se sale de la corriente observacional y se adscribe 
claramente a la categoría de documentales performativos. Desarrolla 
estrategias discursivas vinculadas con lo experimental y lo figurativo 
y si bien los otros dos títulos analizados, sobre todo Shawantama’ana 
(Lugar de espera) (2012), manejan un código visual que demuestra en 
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varias secuencias una fuerte carga simbólica sobre todo asociada a la 
identidad cultural del pueblo wayúu, es la cinta de Patricia Ortega la 
que propone una asociación más directa entre continente y contenido, 
es decir, entre las cuestiones asociadas a la identidad cultural de los 
wayúu y su representación fílmica. 

Si bien está claro que no se pueden establecer generalizaciones 
categóricas a partir del análisis de sólo tres títulos y una ampliación de 
la muestra y de las estrategias analíticas establecerá unas conclusiones 
más ricas en futuras investigaciones, resulta interesante observar cómo 
en Kata Ou-Outa (Vivir-Morir) (2007) las técnicas más expositivas son 
relegadas por otras con un mayor grado de experimentalidad que se 
combinan de manera poco ortodoxa. No se puede establecer una relación 
directa entre la pertenencia de Aranaga Epieyu a la comunidad wayúu 
y el pobre grado de experimentalidad de Wachikua (Nuestra historia) 
(2014). Pero se percibe una relación entre la necesidad constante del 
director de hacer una denuncia de la vulneración de derechos de los wayúu 
y la representación de esta denuncia mediante el uso de testimonios de 
expertos o líderes sociales que constantemente es presentado bajo una 
estructura formal canónica del documental observacional alejada del 
enfoque antropológico y orientada exclusivamente a la defensa de la 
identidad wayúu. 

Si bien hoy en día el cine documental transita por la senda de la 
libertad creativa sin haber abandonado nunca el camino de la experi-
mentación formal y discursiva, parece que los enfoques etnográficos 
más tradicionales en lo referente a la producción que pone la mirada 
en poblaciones indígenas son complementados por otros menos encor-
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setados por lo formal y más preocupados por el fortalecimiento de las 
cuestiones culturales manejadas en el discurso. 

Este proceso parece responder a la integración de muchos miembros 
de las poblaciones indígenas -que han sufrido un proceso de inmersión 
en la sociedad occidental sin abandonar la identidad cultural- convertido 
en un proceso de ida y vuelta en el que, lejos de erosionar sus tradiciones 
identitarias, las refuerzan a través del uso de nuevas herramientas de 
expresión, como es en este caso el cine documental. Además, existe una 
fuerte relación entre las directoras Patricia Ortega y Yanilú Ojeda con 
la población wayúu. Ambas son originarias de Maracaibo y mantienen 
en su filmografía su mirada en este pueblo, tanto en la ficción como en 
el documental. Argumentales como El regreso (2013) y Yo, imposible 
(2018) de Patricia Ortega o documentales como El terminal de Pasajeros 
(2006), El Noticiero Indígena, 32 reportajes documentales (2004-2006) 
dirigidas por Ojeda (Ramos de Dios & Perroti Poggio, 2012, p. 12) y 
Nuestras historia está en la tierra (2008) en la que la realizadora se 
desempeña como directora de fotografía, son claros ejemplos de que 
la problemática wayúu está entre sus principales motivaciones como 
cineastas. 

Por último, es necesario aclarar que este singular proceso es posi-
ble en una realidad regional y cultural muy particular. La comunidad 
wayúu, si bien ha sido relegada a un territorio yermo y ha vivido con 
los condicionantes de la creación de una frontera administrativa entre 
los estados de Colombia y Venezuela, también es una comunidad de un 
tamaño suficiente como para mantener unas estructuras tradicionales 
que permiten articular estrategias de reconocimiento de derechos y de 
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mantenimiento de las tradiciones frente a la presión de la administración 
y los procesos de aculturación. 
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Propostas Assertivas de Comunicação para a 
Transformação Social1

Ingrid Gomes Bassi2

Estamos num contexto em que compete compreender os processos 
comunicacionais a partir de perspectivas fronteiriças e de inovação. 
Fronteiras ora salientes, ora diluídas e, essencialmente, numa atmosfera 
histórica contínua de mudança. Novidades no sentido de gerar formas 
e propostas autônomas e coletivas de participação social nos processos 
de comunicar, produzir conhecimento e reflexões culturais; e, paralela-
mente, entraves em determinados espaços e setores sociais. Nestes as 
fronteiras ora se perpetuam sejam pela geografia ou economia, ora são 
afrouxadas pelas dinâmicas culturais de empoderamento econômico e 
político. A questão imperial nesse enredo é a não demarcação de finitude 
para o fluxo temporal de mudança em que as sociedades alicerçam as 
relações sociais. 
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Com isso propusemos trazer de forma resumida o contexto histórico 
de mudança frequente, as características e valores os quais as mediações 
podem apresentar como propostas de sociabilidade para esta esfera cam-
biante, e a recuperação dos processos comunicativos com os exemplos 
do Projeto Walk and Talk e a revista Vida Simples.

Para isso definimos o uso da pesquisa bibliografia e da entrevista com 
os representantes do projeto e da revista, como suportes metodológicos. 

A pesquisa bibliográfica como método colabora na formação de 
leituras sobre o tema estudado para este artigo, por ter caráter investiga-
tivo e bibliográfico (Stumpf, 2006, p. 51). Como método de pesquisa, a 
pesquisa bibliográfica padroniza procedimentos para facilitar a realização 
dos estudos científicos. Primeiramente, iniciamos pela identificação do 
tema e assuntos que o cercam, para melhor delimitar a busca por leituras 
e complementos histórico-teóricos (Stumpf, 2006, pp. 56-58). Além do 
uso bibliográfico, angariamos pesquisa e entrevistas com representantes 
do Projeto Walk and Talk e da revista Visa Simples, pois verificamos na 
pré-análise que ambos desenvolvem conteúdo informativo a partir de 
características reflexivas sobre o coletivo, a comunidade e o indivíduo 
em intersecção com práticas cooperativas e convivência dialógica.

Desenvolveu-se três questões centrais: Como se definem?; se obser-
vam-se como espaço de troca de conhecimento a partir de perspectivas 
dialógicas e de bem-estar coletivo?; Como entendem a cidadania no 
seu conteúdo? Foram perguntas abertas, com questões centrais na ex-
pectativa de respostas indeterminadas. O roteiro com as perguntas foi 
enviado por email, especialmente para este texto. 

A pesquisa qualitativa utiliza-se de questões abertas, podendo utili-
zar-se de roteiro prévio, esperando argumentos nas repostas não medidos, 
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como foi a definição deste breve roteiro de questões para o presente 
artigo. A finalidade do uso de entrevistas e questionário qualitativo 
(Duarte, 2015, p.65) foi para compreender na visão dos produtores da 
revista e dos organizadores do Projeto os pressupostos de dialogia e 
cidadania que desempenham. 

Especulação do “Estado de Crise” e as Mediações

Os sociólogos Carlo Bordoni e Zygmunt Bauman, na obra “Estado 
de crise” (2016), trazem a ideia de que o entendimento de crise econô-
mica, popularizada nos últimos anos por parte majoritária dos meios de 
comunicação e outros autores, é uma construção social nada inocente, 
como costuma ser os engendramentos sociais na história, identificados 
por Edward Said (2007), Noam Chomsky (2005) e Robert Fisk (2010) 
como “palavras e expressões de poder”.

Nesse sentido essas expressões de poder significam, e como ressaltam 
os sociólogos citados, ̠  A quem significam? E quais são as repercussões 
desse significado de que a crise teve um início e terá um fim? Essas 
ordens de significação esclarecem.

Para Bordoni (2016, pp. 15-20) a crise instalada é permanente e se 
comporta como uma “doença degenerativa”, ao contrário de algo pas-
sageiro. Os Estados e governos (macro e micro), diante esse estado de 
crise, não possuem organicidade política autônoma de enfrentamento 
real sobre as leis regentes do mercado financeiro, o qual segue extra-
fronteira, como um não-espaço.

De expressão de poder (“crise”), problemas reais permanentes (po-
lítica não funcional e sociedades à deriva do capital financeiro), ao 
fluxo financeiro autônomo das estruturas políticas as quais nos davam 
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minimamente estabilidade, ressignificam as relações sociais mediadas 
por comunicações. Para isso é importante compreender também como 
se deslocam os sujeitos no processo de mediação da cultura pelos meios 
de se comunicar, agora, centralmente à luz do mercado. 

A pesquisadora em Comunicação, Raquel Paiva (2005) explica que 
o sujeito contemporâneo estabelece formas de conviver com o mundo 
a partir de paradigmas que envolvem mediações, desta acepção encon-
tram-se normas, regras, costumes e padrões de relacionamento com o 
outro. “Emergem, nesse novo contexto, novas formas sociais, novos e 
distintos formatos de relacionamento do indivíduo com o mundo, com 
as coisas do mundo e principalmente com o outro” (Paiva, 2005, p. 15). 
Nesse sentido problematiza a necessidade social de pensar um novo mapa 
das relações sociais, em que contemple as estruturas latentes as quais 
são responsáveis pelas mediações sociais. (Paiva, 2005, p.16). Dentre 
essas principais estruturas, Paiva aproxima a mídia como a essencial, a 
qual regula a relação do indivíduo com o mundo e seu entorno (Paiva, 
2005, p. 16).

Avança, pontua a atividade norteadora da mídia como baseada nos 
bens de consumo, e em decorrência disso os grupos sociais, movimen-
tos e, mesmo, comunidades têm se organizado enquanto propostas 
mediadas neste contexto cultural via formato pré-estabelecido. Nessa 
tese há duas problemáticas mais importantes para o presente texto, se 
as mediações sociais são majoritariamente pautas pela mídia que é um 
projeto de consumo e para o consumo em sociedade, as relações sociais 
de contato são gerenciadas por essa ordem de mercadoria, assim como 
na segunda questão, as representações na mídia veiculadas devem ser 
vitrines dessa mesma lógica de aquisição. No que se refere a singula-
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ridades dos processos afirmativos do sujeito, enquanto seres criativos, 
gerativos e autônomos, posto à essa lógica, dificulta-se a aceitação do 
que é, para o que deve ser. Dando continuidade as mediações atuais, 
Paiva esclarece como se articula a seleção dos sujeitos em relação aos 
bens de consumo e suas aproximações à mídia:

Pode-se conjugar, ato contínuo, mídia e consumo. E de fato a nova 
ordem cada vez mais privilegia um número diminuto de povos e 
indivíduos, capazes de experimentar continuadamente todas as novas 
proposições midiáticas, e coloca de lado um número cada vez maior 
de indivíduos e populações excluídas dos procedimentos velozes 
dos bens de consumo. 
Esse horizonte da contemporaneidade em que se perfilam, de maneira 
cada vez mais delimitada, dois distintos grupos, produz uma nova 
forma social, regulada pela violência e crueldade. (Paiva, 2005, p. 16)

Além dessa compreensão de competir e de violência ao gerar exclusão 
ao consumo de bens simbólicos, a produção da mídia repercute formatos 
descritivos, espetaculares do cotidiano, por vezes, no uso contínuo de 
substituição de imagens, o que Paiva chama de “aparição midiática”. 
Essa forma de desenvolver informação, fragmentada, objetiva e descritiva 
tende a sintonizar as relações sociais a interações efêmeras e distantes no 
sentido de atuar afetivamente, em especial porque a tônica é competir e 
a violência gerada em ambos os grupos, que se incluem comprando ou 
o outro não consumindo, já são protagonistas da cena contemporânea 
de insegurança social, irritação generalizada e descrença no respeito. 

Como proposições alternativas, Paiva pontua a ideia de Comuni-
dade gerativa, aquela capaz de aglutinar sujeitos com valores do bem 
comum para práticas coletivas de convivência. “Aquela experiência 
capaz de tirar do torpor os sujeitos envolvidos em projetos individuais 
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e inseri-los em práticas capazes de fazer frente ao esfalecimento do 
social”. (Paiva, 2005, p. 21)

Portanto o conceito gerativo diz respeito ao olhar harmônico para 
com o contexto social e histórico, trazendo luz criativa às relações 
sociais marcadas pela política do mercado. 

Trata-se, portanto, de uma reinterpretação do conceito tradicional 
da ideia de comunidade, com base no estatuto do sociólogo alemão 
Ferdinand Tönies, resgatando facetas como a vinculação social e a 
preocupação territorial, que engendram a preocupação com o patrimô-
nio cultural. Estão ainda presentes nessa proposta aspectos próprios 
da sociabilidade que parecem ter perdido o sentido na nova era, mas 
passam a ser o enfoque central, como cooperação, solidariedade, to-
lerância, fraternidade, docilidade, amizade, generosidade e caridade. 
(Paiva, 2005, pp. 21-22)

Para Além das Fronteiras e Inovações

Uma das fronteiras pode ser conceituada como “questão de enten-
dimento pré-realizado” sobre os outros, que nos rodeiam em algum 
momento da nossa vida cotidiana, seja por mediação virtual ou por 
outras formas de interações; ou seja, ancora as presenças significadas 
de juízo de valor. Especialmente os meios de reprodução e produção de 
informação, como os meios de comunicação, historicamente, alicerçam 
propostas de entendimento polarizado, divididos, o “eu” e o “ele”, o 
“nós” e o “eles”.

Fato que se vê majoritariamente nos veículos nacionais e internacio-
nais sobre a forma como contextualizam, por exemplo, o muçulmano, 
e o próprio Oriente Médio, como cultura. Tanto na tese Covering Islam 
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(2007b) como na obra Orientalismo (2007a), o historiador Edward Said 
problematiza as diferenças claras entre fundamentalistas, terroristas e 
muçulmanos. Há menos de 1% de fundamentalistas e desta percentagem 
menos ainda de terroristas do corpo total de muçulmanos no mundo. 

Além do desvio de conceituação das tipificações à cima, há a algu-
mas décadas, para trazer um recorte mais contemporâneo, a formação 
da religião muçulmana pelos meios de comunicação e suas esferas 
co-relacionadas como: anticivilizados, arcaicos e radicais. Dito isso, a 
história que se reconstrói, no caso exemplificado do Islã, é um processo 
de tribalização, e as feridas dessa herança tem sido a vitória de comu-
nidades terroristas, cada vez mais incorporando adeptos. 

Para o sociólogo Richard Sennett o tribalismo “[...] une solidariedade 
com aqueles que se parecem e agressão aos que são diferentes”. Em 
sociedades complexas como a nossa tribalizar tamanha diferença cultural 
reduz as singularidades e delimita as fronteiras pessoais de convivência. 
(Sennett, 2012, p. 14) Nesse prognóstico traz a construção dos outros e a 
potencialidade de neutralizar toda a diferença. Parte advinda da própria 
relação social com a economia de mercado e a desigualdade histórica. 
“Um dos resultados é o enfraquecimento do impulso de cooperar com 
aqueles que se mantém teimosamente Outros”. (2012, p. 19)

Outra fronteira ainda expressiva é a problemática do empodera-
mento dos bens simbólicos culturais de emancipação para o bem-estar 
de vida, como o usufruto de linguagem, idiomas, educação formal, e 
outras formas de interação com a cultura prática, como ida a teatros, 
cinemas, aquisição de livros, cursos e outros suportes tecnológicos. 

A comunicóloga Cicilia K. Peruzzo inclui a atividade comunica-
tiva, propriamente do direito à comunicação como parte dos direitos 
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humanos (2009, 2013). Fundamenta a importância da comunicação 
como prática que pode emancipar o ser, dando-o possibilidades de 
conhecer mais profundamente seus próprios direitos em sociedade. 
“[...] a comunicação pode contribuir nos processos de conhecimento, 
organização e ação com vistas a assegurar o cumprimento de todos os 
direitos humanos”. (2013, p. 169)

Além da falta de meios culturais de empoderamento do sujeito há 
outros itens limitadores. Como a presença da fronteira física, geográfica, 
de significado de residir em determinada cidade, num Estado X, país Y, 
do continente W. A representação de governo, a facilitação do transporte, 
o valor da moeda, se há guerras civis ou outras. E a questão da fronteira 
social, em especial das características do trabalho e profissão, se esse 
contexto proporciona momentos recreativos, esportivos, tempo para 
troca de conhecimento e afeto em família, por exemplo. 

As fronteiras mudam e são potencializadas dependendo das estru-
turas sociais cambiantes. As inovações também podem se apresentar 
por perspectivas relacionais.

Obtivemos inovações significativas nas últimas décadas no setor 
tecnológico, assim como foi depositado recurso financeiro expressivo 
nesse setor. Investiu-se em áreas de retorno prático do cotidiano, em 
especial nos bens materiais de consumo, entretanto não houve de forma 
equilibrada incentivo financeiro para outras áreas do conhecimento tais 
como áreas humanas e sociais. Esse privilégio de investimento deixou 
de construir e ampliar um terreno maduro e desenvolvido de seguimen-
tos representativos de aquisição informacional de empoderamento. A 
internet como meio de conhecimento pode servir apenas de exposição 
de fotos selfies nas redes sociais digitais, por exemplo. As brechas das 
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inovações tecnológicas e mesmo de mídias poderiam ser mais aprovei-
tadas com uma educação tecnológica conectada com às áreas humanas 
e sociais de aprendizagem.

A partir dessa reflexão o filósofo Erich Fromm (1976) para explicar 
sobre construir o amor e o modo ser do homem, recupera a vivência 
social excessivamente atrelada aos processos para capitação dos bens 
materiais, ligados ao sistema capitalista. Nessa visão de amor, o autor 
traz o problema histórico do homem atual, das suas relações sociais 
com o trabalho capitalista que o afasta de ser amor. Essencialmente por 
distanciá-lo de “seus desejos humanos mais fundamentais, da aspiração 
de transcendência e unidade”. (1956, p. 67) Em “A Arte de Amar”, en-
tão, Fromm contempla o vazio do amor na atitude amorosa humana em 
si e no homem em sua vida em sociedade. Para esta tese explica que,

A sociedade capitalista baseia-se no princípio da liberdade política, 
de um lado e, do outro, no do mercado como o regulador de todas as 
relações econômicas e, portanto, sociais. O mercado das utilidades 
determina as condições sob que os artigos se trocam; o mercado de 
trabalho regula a aquisição e a venda do trabalho. Tanto as coisas 
úteis, como a energia e a capacidade humanas úteis, [grifo nosso] 
são transformadas em artigos que são trocados, sem o uso da força 
e sem fraude, sob as condições do mercado. (Fromm, 1956, p. 65)

Ou seja, “energia” e “capacidade humanas” só terão reconhecimento 
social se tiver procura de mercado, o resultado do trabalho – produto 
ou serviço – é mais importante que o valor humano. [...] As coisas 
acumuladas que são mortas, têm valor superior ao trabalho, às forças 
humanas, àquilo que é vivo” (1956, p. 65). O que esperar da reflexão 
deste homem contemporâneo sobre suas práticas de ser? De sentir de 
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forma autônoma? De preferir a passividade do inanimado, do morto, ao 
ativo, vivo, pulsante no seu processo criativo? “O homem moderno é 
alienado de si mesmo, de seus semelhantes e da natureza”. (1956, p. 67)

 “Nosso caráter é engrenado para trocar e receber, para transacionar 
e consumir tudo, os objetos espirituais como os materiais, torna-se ob-
jeto de trocar e de consumo”. (Fromm, 1956, p. 67). Para tanto, Fromm 
finaliza: o amor contemporâneo no “modo ter”, aquele como objeto volta 
a ter ressonância. O imaginário social nessa versão de não incorporar à 
capacidade humana de amar, verdadeiramente, traz o valor social das 
relações sociais como de troca, de aquisição.

Mas a “Revolução da Esperança” (1977) completa o sentido da 
humanidade recuperar o “modo ser”, transcendendo as práticas de 
desvalorização das energias do homem, e reconectando-o ao amor, à 
prática criativa, ativa e de protagonismo coletivo. 

Contudo, há atualmente propostas, espaços, encontros, plataformas, 
veículos que têm aproximado esse pensar empoderado, mais autônomo, 
das consequências sociais com o coletivo, com base em valores huma-
nos de convivência e sociabilidade que permitam práticas e processos 
de autogestão e recuperação de laços afetivos de pertencimento tão 
importantes e caros para o viver contemporâneo.

Walk and Talk e Vida Simples: Conectando Conhecimento e 
Diálogo

O Projeto Walk and Talk (http://www.walkandtalk.com.br/) é com-
posto por Luah Galvão e Danilo España, começou com um sonho, por 
ambos, de dar a volta ao mundo. O primeiro Projeto da dupla se esten-
deu por dois anos em 28 países e 5 continentes, conversando com as 
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pessoas das mais variadas etnias, procurando respostas sobre ̠  o que as 
motivam? No segundo Projeto resolveram caminhar pela famosa trilha 
de Compostela, na Espanha, em 60 dias, perguntando sobre histórias 
de superação. No terceiro e último projeto, a “Expedição Perú”, teve a 
resiliência como tema das histórias reportadas. 

Os protagonistas do Walk and Talk realizam palestras, conversas, 
encontros, seminários, workshops e outros como meios de trazer a pú-
blico a coletânea de experiência e sabedoria das viagens. Iniciaram os 
resgates das memórias locais por onde passaram desde 2011.

O impulso inspirador do Walk and Talk veio da Grécia antiga, da 
“Civilização Helênica e todo o conhecimento da Paidéia, que era um 
‘modelo de educação’ baseado em valores para a formação do caráter, 
inspirado nos mitos como exemplos comportamentais e no desenvolvi-
mento de talentos individuais em prol da sociedade”. (Walk and Talk, s.d.) 

O Projeto acredita que todo conhecimento advém de processos de 
trocas:

Seja através da troca de informação, observação de exemplos, mes-
clas culturais, etc. Em nosso projeto, essas trocas acontecem de três 
maneiras:
1º ao vivo com as pessoas que encontramos/entrevistamos durante 
as viagens.
2º virtualmente postando histórias nas redes sociais e em nosso site.
3º ao vivo em palestras, workshops, etc falando sobre nossas experi-
ências com a tentativa de promover inspiração e propondo atividades 
que aproximem as pessoas de seus talentos. (Walk and Talk, s.d.)

Além disso, os organizadores do Projeto compreendem que a cida-
dania faz parte da abertura de consciência e entendimento cultural que 
suas experiências provocam e refletem em seus interlocutores.
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Ressaltar a dignidade de pessoas de qualquer cultura, classe social, 
raça ou credo e incentivar a busca de seus talentos é o que consi-
deramos a parte de cidadania do projeto. Acreditamos que se cada 
um encontrar aquilo que nasceu para fazer, teremos pessoas mais 
responsáveis, mais motivadas, mais saudáveis e mais úteis social-
mente, elevando assim a consciência geral sobre a cidadania. (Walk 
and Talk, s.d.)

A importância em se conhecer profundamente e aplicar suas habili-
dades pessoais e motivadoras no agir coletivo propõem sujeitos além de 
mais autônomos, conectados a valores sociais criativos e construtivos 
do viver em sociedade. Como descreve Raquel Paiva (2005, pp. 21-22) 
a ideia de comunidade gerativa é oportunizar no seu tempo e espaço 
propostas harmônicas de sociabilidade, e se entendendo enquanto sujeito 
nesta articulação social pode indicar saídas mais inteligentes e bem-
-sucedidas ao social. O Projeto Walk and Talk ao se basear no resgate 
das memórias sociais e coletivas e se preocupar nessas exposições fa-
vorece seu público no caminho dialógico sobre o todo encontrando-se 
individualmente.

Outra questão singular do Projeto são as informações sobre suas 
viagens, há muitos veículos de comunicação e programações a respeito 
de viagens, contudo a inserção dos representantes nos espaços de tro-
cas com os outros sujeitos das histórias, vivenciando o indeterminado, 
com apenas o tema em mente, enquadra o formato do projeto como 
construtivamente cambiante, logo, a expectativa é compreender o outro 
no diálogo.

Passando para a revista Vida Simples, ela é publicada pelos no-
vos proprietários, Luciana Pianaro e Eugenio Mussak, desde 2018. 
(Vida Simples, s.d. b) Anteriormente era da empresa Editora Caras e 
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de propriedade intelectual da Editora abril, na época líder em revistas 
customizadas no País. A Vida Simples nasceu como exemplar especial 
da Revista Superinteressante, e está no mercado editorial independen-
temente da Super há 15 anos. Segundo a página no facebook a Vida 
Simples “é uma revista mensal sobre estilo de vida, sociedades melhores 
e relações mais ética”. (Vida Simples, s.d. b)

Traz mensalmente assuntos pró-meio ambiente, consumir menos, 
retorno a laços afetivos, valores coletivos de sociabilidade, autoconhe-
cimento profundo, práticas alternativas de medicina e comportamento, 
incentivo à cooperação e ocupação dos espaços socialmente, além de 
reflexões positivas em como lhe dar com os processos cíclicos e de 
mudança contínua, como trabalho, profissão, vida pessoal, emocional 
entre outros.

Para a editora da revista, Ana Holanda, a Vida Simples “é uma 
publicação feita para pessoas (não gostamos de definir por gêneros ou 
idade) que estão em busca que faça mais sentido, mas verdadeira e que 
as ajude a viver em sintonia com elas mesmas e com o meio ao redor”. 
Sobre a questão da linha reflexiva da revista, se observam-se como 
espaço de troca de conhecimento a partir de perspectivas dialógicas e 
de bem-estar coletivo, a editora explica:

A publicação sempre dá voz aos pequenos projetos, que dificilmente 
têm espaço em outras mídias. E isso serve como inspiração para outras 
pessoas, além de ajudar a abrir o horizonte do leitor e apresentá-lo 
a uma multiplicidade de olhares. Pode ser o projeto de um pequeno 
grupo que planta orquídeas ao longo das margens do rio pinheiros 
ou tietê, em São Paulo; de uma comunidade que incentiva o plantio 
de hortas coletivas e assim por diante. (Holanda, 2016)
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Na oportunidade de trazer temas comunitários, de grupos e sobre 
localidades com atividades singulares, Ana Holanda pontua que a ci-
dadania permeia as várias matérias da revista. “Nas reportagens incen-
tivamos o convívio na cidade, a valorização dos espaços públicos (e 
a apropriação dos mesmos), a valorização da convivência coletiva em 
detrimento da individual. É o incentivo para que as pessoas caminhem 
mais, observem o entorno, convivam com o outro em um ambiente de 
respeito mútuo”. (Holanda, 2016)

Com a temática central da revista para a abertura sobre desenvolvi-
mento humano integral (corpo, mente e coletivo) propõe o diálogo da 
troca de conhecimento a partir de uma matriz referencial de bem-estar 
coletivo. Neste diálogo a busca por consumir menos, a importância do 
meio-ambiente, o respeito em manter as trocas no coletivo, desde espa-
ços à diferença de crenças, e a nobreza das atitudes individuais para o 
bem-estar em sociedade colaboram na autenticidade de uma educação 
colaborativa, com mais docilidade à vida. 

As práticas cidadãs são formadas com educação voltada para a 
cidadania. Pensar nos processos comunicativos alinhados com conheci-
mentos plurais, preocupados com narrativas inclusivas sobre o coletivo, 
contribuem ao redirecionamento de práticas dicotômicas e competidoras 
à reflexões e ações positivas de sociabilidade. 

Considerações Finais

Vivemos em um processo de mudança planetária contínua, para além 
da “crise” conceituada e alertada por Bordoni e Bauman (2016) como 
algo permanente e extrafronteiras da política e órgãos institucionais da 
esfera política, estamos ecologicamente em transmutação. Sujeitos que 



2413

ressignificaram a perspectiva catastrófica de “crise” têm desenvolvido 
propostas de sociabilidade à luz da cooperação e integração pelos laços 
sociais locais e também virtuais, com apoio de outros tantos sujeitos 
que se identificaram com essas propostas e valores via redes sociais, 
redes sociais digitais, plataformas de financiamento coletivo e troca de 
tempo e habilidades de conhecimento.

O Projeto Walk and Talk e a revista Vida Simples são resumos 
expressivos de mudanças conjecturais nos processos comunicativos 
na atualidade. 

Para o contexto contemporâneo em estado permanente de mudança, 
as três temáticas do projeto, inicialmente em 2011 com “motivação”, 
depois 2014 com “superação”, e o mais recente “resiliência”, demarcam 
elementos da esfera do sensível que destoam dos valores comuns da 
lógica mercantil. Refletir sobre nós e nossa integração em sociedade 
pode permitir sujeitos mais próximos em inovar extrafronteiras.

A Vida Simples em diferenciar-se na ótica das relações sociais, 
observando práticas positivas de convivências coletivas em sociedades 
complexas e hipermediadas como a nossa, indicam fatores necessários e 
audaciosos para a existência social. A inclusão de temas ligados à ética, 
à saúde mental e à educação em coletivo também edificam a proposta 
da revista a públicos mais participativos socialmente e próximos de ca-
racterísticas da sociabilidade, e a presença importante de tantos Outros.

Contudo, para pensar a comunicação como processo devemos in-
ter-relacioná-la na conjuntura socioeconômica e cultural da atualida-
de, e como proposta alinhada à cidadania é necessário captá-la como 
ferramenta voltada às práticas plurais de conhecimento e validar os 



2414

exemplos que ganham maturidade e público, para as atitudes criativas 
do agir social, coletivo. 

Como características próprias dos direitos humanos, essas propostas 
de processos comunicativos dependem também dos princípios de igual-
dade e de liberdade. Igualdade no acesso dos indivíduos à comunicação, 
aos meios de informação, e liberdade no manuseio e apropriação desses 
canais de comunicar. “A qualidade da cidadania se realiza não apenas 
pela oportunidade de participação na comunicação, mas essencialmente 
porque ela potencializa a ação cidadã na busca da ampliação dos demais 
direitos”. (Peruzzo, 2009, p. 42)

A experiência cidadã de agir a partir dos direitos humanos de for-
ma plena, apropriando-se dos instrumentos do direito à comunicação, 
contribuem na formação em sociedade do conhecimento sobre amor, 
ser, coletivo e sociabilidade. Práticas conectadas à esperança motivam 
ações criativas e colaboram na identificação em si das capacidades hu-
manas como valor fundamental para as novas e atuais relações sociais.
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3ª Idade Conectada: o Processo de Inclusão 
Digital sob a Perspectiva dos Novos Novos Idosos

Mayckel Barbosa de Oliveira Camargo1

João Fernando Marar2

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia a Estatística (IBGE) 
(2019) em 2018 a população brasileira contava com cerca de 15% de 
idosos com 60 anos ou mais em sua composição. Isso significa aproxi-
madamente 28 milhões de senhores e senhoras que acabam enfrentando 
inúmeras situações pertinentes a idade avançada como, por exemplo, 
diminuição na capacidade motora, problemas de visão, problemas de 
cognição e memória e até mesmo problemas de interação interpessoal. 
De acordo com Veras (2012) esses idosos apresentam uma maior carga 
de doenças e incapacidades que por si só caracterizam uma fase da vida 
que requer cuidados, porém hoje temos um fator agravante: a tecnologia, 
mais precisamente o mundo tecnológico.

Esses idosos que vem de uma geração analógica, em muitos casos 
acabaram não acompanhando a evolução da tecnologia e hoje se en-
contram exclusos a esse meio digital. Uma das possíveis soluções para 
minimização deste apartamento social são iniciativas de inclusão digital 
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para a terceira idade. Pensando em um mundo complexo e interconectado 
onde se tem, por exemplo, internet no aparelho de TV da sala e canais 
de televisão digital nos aparelhos celulares, esses cursos de inclusão 
digital talvez precisem ser pensados de uma maneira abrangente, para 
uma interação além humano-computador.

1 Aspectos Teóricos

1.1 Sociedade tecnológica e 3ª idade

Analisando o contexto contemporâneo, mais especificamente o 
período posterior à revolução industrial ocorrida entre o final do séc. 
XVIII e início do séc. XIX, a sociedade tem estado no centro de in-
tensas alterações comportamentais e ideológicas. Toffler, em seu livro 
“A Terceira Onda” de 1980, disse que existem novas regras para esta 
nova vida, construída perante uma economia e meios de comunicação 
massificados sobre novas estruturas sociais e familiares. Mudanças coti-
dianas são simbolizadas quando ocorrem grandes mudanças históricas.

 Em virtude disto, a Revolução Industrial foi responsável por modi-
ficações não só na vida social, econômica e familiar das pessoas, mas 
também por ocasionar diferenças emocionais e provocar alterações no 
modo de pensar e no cotidiano da população (Lopes, 2008). Porém, as 
mudanças se aceleraram junto com as novidades trazidas pelas máquinas, 
e essas foram motivos de discussões e dúvidas quanto a sua melhoria. 
A sociedade passou do sistema agrário para o sistema fabril, sendo 
marcada por transformações nos meios de produção, onde as cidades 
ganharam forma e se consolidaram como grandes centros populacionais.
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Junto com a migração do campo em destino às cidades, essa socie-
dade fabril foi evoluindo para uma realidade cada vez mais tecnológica 
e digital, sendo impulsionada pelos avanços da tecnologia, que agora 
não demoram mais décadas para ocorrer, mas sim poucos anos, quando 
não poucos meses. 

Ao longo dessas mudanças históricas, sociais, econômicas e compor-
tamentais, o objeto passou por modificações quanto as suas necessidades. 
Como um reflexo dessa sociedade altamente tecnológica e em constante 
e acelerada transformação, no final da década de 70 e início da década 
de 80, a mais notória teoria pós-industrial pode ser observada com a 
interpretação da sociedade moderna pelo termo Sociedade da Informa-
ção (Kumar, 2006), buscando classificar e elucidar esta nova formação 
social, onde a informação se torna a matéria prima e com a crescente 
convergência de tecnologias, esse fluxo informacional é gerado e, em 
constante trânsito a partir dos mais diversos meios, ganha destaque e 
notoriedade (Castells, 2000). Como consequência de um período de 
transição, quando se fala em utilização da tecnologia, percebe-se uma 
sociedade mista dividida em três grandes grupos: o primeiro com uma 
geração que já estava adulta no momento da popularização tecnológica, 
mas que foi treinada e se adaptou a esta nova realidade; o segundo com 
uma geração que já nasceu em meio a este mundo digital e como tal, 
não precisa de treinamento, pois trata a tecnologia como algo natural. 
E um terceiro, como um grande e importante grupo que compreende 
as pessoas de idade mais avançada, que por conta dos mais diversos 
motivos acabaram ficando alheios a essa modernização. 

Vamos imaginar a seguinte situação: estamos vivendo nossas vidas da 
maneira à qual já estamos habituados e de repente tudo muda. Realizar 
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tarefas rotineiras agora exige o domínio de conhecimentos que nós não 
temos. Vemo-nos presos a um mundo ao qual não conseguimos usar, a 
uma realidade que não mais entendemos. Apesar de complicado e com 
um tom surreal, foi exatamente o que aconteceu a esta terceira parcela da 
população. Estes senhores e senhoras que já estavam com determinada 
idade quando a principal onda de modernização passou e, por além de 
não terem espaços em suas rotinas, também estarem habituados ao seu 
estilo de vida há muito tempo, acabaram por não acompanhar esta re-
volução. São eles hoje os vovôs e vovós, às vezes nem com tanta idade 
assim, que acabaram ficando alheios a toda essa imersão tecnológica 
que foi fortemente impulsionada em meados da década de 90 com a 
Word Wide Web se popularizando e despertando interesses comerciais 
e sociais nas mais diversas esferas da organização social (Coutinho, 
2004). Se pararmos para pensar, todo mundo conhece não só um, mas 
vários idosos que estão ao seu redor, e que mesmo tendo contato com a 
tecnologia através de pessoas próximas ainda estão alheios a esse mundo 
e com isso, em muitos dos casos, se sentem deslocados e obsoletos.

Mendes (2006) diz que os desejos e as aspirações das pessoas mudam 
junto com os meios tecnológicos. As novas tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) não mudam apenas os modos de vida das pessoas, 
mas transformam também os modos como elas interagem, percebem 
e se relacionam com o ambiente. Devido às mudanças tecnológicas, 
o idoso dos dias atuais é cada vez mais ativo, ou seja, tem sua capa-
cidade de produzir e consumir elevadas, assim como têm tido uma 
maior participação em mudanças sociais e políticas. Com a crescente 
demanda da necessidade do uso dessas novas tecnologias, o idoso tem 
tentado deixar de lado o isolamento e a alienação e se tornar cada vez 
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mais inserido na era digital. Desta forma, a inclusão digital na terceira 
idade aparece de modo a integralizar esta parcela da sociedade com o 
mundo contemporâneo. 

De acordo com Bizelli, Barrozo, Tanaka e Sandron (2009) as alte-
rações acarretadas pela melhora na qualidade de vida são causadas por 
aumento dos estímulos cognitivos, das atividades motoras e muscula-
res, e também pelas boas vivências da aproximação social, presencial 
e tecnológica. 

As dificuldades aparecem principalmente por todo, ou quase todo, o 
tempo de vivência desses idosos ter ocorrido sem o uso do computador 
e outros artefatos tecnológicos. Muitos deles temem a utilização da 
tecnologia ou se afastam pela ideia de complexidade, desmotivando e 
desestimulando-os ainda mais. Por isso, o modo de introdução e expli-
cação deve exigir muita calma, cuidado e uma comunicação adequada.

1.2 A Nova Ecologia dos Meios 

Os processos comunicacionais intencionais existem desde que os 
homens começaram a registrar suas histórias nas paredes das cavernas 
com as pinturas rupestres, garantindo que seus descendentes obtives-
sem informações sobre o ocorrido, qualquer ele que fosse, em seu 
cotidiano (Renó & Flores, 2012). Ao longo da história, a comunicação 
sempre foi símbolo de poder exercido pelo comunicador que detinha o 
não só a mensagem, mas também o meio pela qual a comunicação era 
feita. Com a invenção da prensa de tipos móveis em meados do século 
XV, Gutenberg causou uma grande movimentação fazendo com que a 
produção de conteúdos comunicacionais ou artísticos fosse aumentada 
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ajudando a difundir e popularizar a escrita, se tornando a maior revo-
lução comunicacional até então (Renó & Flores, 2012).

Com a evolução tecnológica surgiram os telégrafos e posteriormente 
os rádios onde as pessoas agora podiam também escutar umas as outras 
a distancia, sempre sendo o comunicador empoderado pela possibilidade 
de comunicação. Já na metade do século XX a televisão se popularizou 
como meio de comunicação em massa (Straubhaar & Larose, 2004), 
formando a grande aldeia global de McLuhan (1972), onde através da 
comunicação massificada por meio das novas tecnologias as distâncias 
se encurtariam e todos estariam de certa forma interconectados.

Mais recentemente, a partir da década de 80 a sociedade tem passado 
por outra revolução na comunicação: a internet, onde através da rede 
pode-se conhecer lugares longínquos, culturas desconhecidas e uma 
infinidade de possibilidades (Renó & Flores, 2012). O termo hipermídia 
surgido paralelamente à internet define um espaço hipertextual com in-
formação visual, sonora, imagética além de outras formas de informação 
sendo essa uma das características mais marcantes da internet em sua 
primeira fase, conhecida como web 1.0 (Landow, 1995). Apesar do 
surgimento de um meio novo e carregado de potencialidades, a comuni-
cação ainda era feita de maneira unilateral onde um comunicador emitia 
a mensagem disponibilizando na rede e muitos receptores a acessava. 
Mas graças ao surgimento da web 2.0, esse fluxo comunicacional foi 
rompido tendo como característica básica a interatividade e a participa-
ção do até então receptor na produção de conteúdos pela internet, com 
os conteúdos produzidos pela sociedade, se organizando em redes de 
acordo com suas necessidades e interesses (Castells, 2000). Com essa 
interatividade e possibilidade de mão dupla no caminho comunicacional 
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se consolida a blogosfera, como argumenta Gillmor (2005) dizendo que 
“nós somos a mídia”, com a sociedade contemporânea almejando um 
espaço colaborativo para difusão de suas informações e mensagens. 
Id (2005) coloca que a característica fundamental para a comunicação 
contemporânea trata-se justamente da interatividade, onde de acordo 
com Bauman (2001) a sociedade é líquida e individual tendo participação 
nos processos caracterizando um cenário onde todos têm capacidade 
de definir os caminhos futuros a partir de suas decisões e experiências 
pessoais (Renó, 2011).

Hoje, o cenário midiático vive um estágio de convergência com três 
principais atores tecnológicos: o telefone, a televisão e o computador, 
ocupando a cada dia que passa, mais o mesmo lugar (Scolari, 2008). 
Nós temos os canais de TV digital visualizados na tela do telefone, de 
repente temos os sites da internet sendo acessados pelo aparelho de TV 
da nossa sala. Os meios se sobrepõem uns aos outros formando esta 
constante convergência de aparelhos sempre em conexão, fomentando 
a mobilidade (Augé, 2007).

2 Discussão

Diante deste cenário sócio-tecnológico e midiático, líquido (Bauman, 
2001), complexo e interconectado (Renó & Flores, 2012) esses senhores 
e senhoras com idade mais avançada mostram, em sua grande maioria, 
dificuldade por questões não só financeiras, mas também emocionais, 
sensoriais e cognitivas na utilização e assimilação dessa nova realida-
de. Essa dificuldade é proveniente da linguagem desconhecida e dos 
avanços constantes da tecnologia, que de acordo com Jenkins (2001) 
gera um renascimento digital que será tanto o melhor quanto o pior dos 
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tempos, mas é certo que culturalmente uma nova ordem surgirá a partir 
dele. Uma possibilidade de suavização deste apartamento social são as 
iniciativas de inclusão digital para a terceira idade. Esse processo inclu-
sivo se mostra necessário por vários fatores, como especifica Kachar:

Além da questão da inclusão digital, que promove a inclusão social, 
podemos atuar na perspectiva da prevenção, na medida em que po-
dem ser estimuladas funções cognitivas em situações específicas de 
ensino e aprendizagem com pessoas de 45 anos ou mais. A partir do 
desenvolvimento das habilidades para uso das tecnologias, é possível 
transferir para outras situações semelhantes como consultar caixas 
eletrônicos e afins. (Kachar 2010)

Através da observação participante do projeto 3ª Idade Conectada 
(Figura 1), uma iniciativa de inclusão digital para idosos da cidade de 
Bauru, interior do Estado de São Paulo, pode-se fazer um levantamento 
de pontualidades dessa faixa etária no processo introdução ao mundo 
digital através do computador (Camargo, Bento, Fakhoury, Martins 
Junior, Bordin, & Marar, 2016a). 

Figura 1. Alunos e instrutores do projeto 3ª Idade Conectada. (Camargo et al, 2016a)

Dentre as informações coletadas pelo estudo uma se destaca: apesar 
de 100% dos sujeitos nunca ter utilizado o computador alguma vez na 
vida, 35% conseguiam manusear de maneira regular o smartphone, 
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incluindo o uso de aplicativos sociais, especificamente o Facebook® 
e o WhatsApp. Esse fato indica uma possível tendência desses idosos 
estarem propensos a essa imersão. Em conversas com os idosos ao longo 
de todo o curso piloto que ocorreu entre o final do segundo semestre 
de 2015 e junho de 2016, os sujeitos deixaram claro em seu discurso a 
necessidade que sentiam em utilizar essas novas tecnologias que não 
só o computador. Eles queriam, mas não conseguiam seja por medo ou 
mesmo por falta de conhecimento mesmo. Não era incomum alguém 
abordar os instrutores durante a aula, ou mesmo fora dela, com o seu 
celular perguntando como faz isso ou como faz aquilo, perguntas es-
sas que giravam quase sempre em torno das redes sociais, como por 
exemplo, como se mandava uma foto para alguém. Foi se estabelecendo 
uma relação de proximidade entre os mediadores, dois instrutores de 
informática no caso, e os alunos e por meio dessa intimidade e convi-
vência semanal foi observado que talvez o foco do projeto de inclusão 
precisasse de ajustes. Esses senhores e senhoras queriam sim aprender 
a usar o computador, e consequentemente o seu celular, a sua TV in-
teligente em casa, eles queriam sim estar aptos a utilizar a tecnologia 
que os cerca, mas talvez não pelos motivos imaginados na criação do 
curso. Eles em sua grande maioria já passaram da fase da vida em que 
utilizariam o computador como uma ferramenta laboral ou para algo mais 
pragmático, esses idosos se mostraram necessitados de comunicação. 
A cada interação podia-se perceber que eles queriam mandar uma foto 
para uma parente ou um amigo, que eles queriam “falar” no WhatsApp 
com alguém, queriam pegar uma receita nova de bolo de laranja para 
receber as amigas em casa ou simplesmente queriam utilizar internet 
como janela para o mundo. Essa percepção sobre a necessidade de 
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comunicação dos idosos por parte dos instrutores se confirmou com a 
reação obtida nas aulas sobre Facebook, e-mail e ferramentas como o 
Google Maps. Era clara a euforia nos olhos dos senhores e senhoras 
com todas aquelas oportunidades de interação, comunicação e viagem 
que lhes estava sendo apresentadas e de certa forma capacitadas.

Levinson (2012) argumenta que o mundo mudou, que agora tudo 
é muito, muito diferente e que os “novos novos” meios são utilizados 
pelos “novos novos” cidadãos. De fato, o mundo se apresenta de maneira 
muito, muito diferente para esses idosos, que agora podem aprender um 
ponto novo de crochê para fazer uma toalhinha nova para colocar em 
cima do microondas em sua cozinha pelo Youtube. Que agora podem 
conversar com seu filho ou sua filha que está do outro lado do mundo 
não só escutando a voz em ligações telefônicas caríssimas, mas sim 
pelo Skype, tendo a possibilidade de ver em tempo real o seu ente 
querido, tendo a possibilidade de participar efetivamente dessa vida 
estando virtualmente presente mesmo estando a milhares de quilômetros 
de distância. E o mais importante, é que em sua grande maioria, eles 
querem poder ter essas possibilidades. Eles querem ter a oportunidade 
de realizarem todas essas “proezas”, como eles mesmos definem, caso 
queiram. Então esses vovôs e vovós não estão mais simplesmente senta-
dos na varanda de suas casas esperando o tempo passar, eles estão agora 
ativos e empolgados em participar ativamente do mundo tecnológico e 
interconectado que os cerca, desempenhando efetivamente o papel de 
novos novos cidadãos se tornando assim uma geração de novos novos 
idosos, que é ativa, toma suas próprias decisões e aceita todo o horizonte 
de possibilidades advindos dessa nova ecologia dos meios para então se 
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empoderarem e de fato se encaixarem na nova ordem construída pela 
sociedade contemporânea.

3 Considerações Finais

Não basta criar projetos e iniciativas de inclusão digital para a 3ª 
idade simplesmente com o intuito de letramento digital. Esses senhores 
e senhoras precisam de muito mais do que apenas saber utilizar a tecno-
logia que os cerca, eles precisam de muito mais do que um manual de 
como esse mundo contemporâneo funciona. Estudos prévios apontam 
possíveis potencialidades na realização de cursos de inclusão digital para 
3ª idade tendo em sua metodologia a utilização de jogos e processos 
gamificados (Camargo; Fakoury & Marar, 2016b), e em continuidade 
a essa linha de pensamento, à luz da nova ecologia dos meios, pode-se 
verificar que esses novos novos idosos estão ávidos por essa imersão 
na sociedade conectada, onde o computador tradicional já não mais 
supri plenamente suas necessidades se fazendo necessária a inclusão 
também nos artefatos tecnológicos que fazem parte desta nova ordem 
social onde os meios e tecnologias deixam de ser suporte e passam a 
ser uma hiper-extensão da sua própria realidade. 
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Se entiende por participación ciudadana “el proceso de construcción 
social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la 
sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos eco-
nómicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los 
derechos de las organizaciones” (CLAD, 2009, p. 4). La participación 
ciudadana consiste en las acciones que realizan los ciudadanos para influir 
en la toma decisiones de los gobiernos locales y estatales sobre temas 
que les atañen (Castillo, 2017; Vásquez-González, 2018). El concepto 
de participación ciudadana “toma relevancia en la teoría política actual 
en tanto parece ser, un elemento fundamental en la comprensión de las 
problemáticas de la democracia occidental posindustrial” (Zorrilla & 
Román, 2018, p. 81).

La premisa básica de la participación ciudadana es la existencia de 
sociedades democráticas donde existan los instrumentos y mecanismos 
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que permitan a los ciudadanos participar activamente (Castillo, 2017). 
La democracia implica libertad e igualdad, permite condiciones para 
que todos los ciudadanos cuenten con las mismas oportunidades. La 
participación que es “un deber de todo ciudadano para así cumplir con 
sus responsabilidades e intervenir solidariamente en procura de funda-
mentar la convivencia democrática” (Rosario, 2016, p. 78). “El objetivo 
de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, 
por tanto, que darle contenido y ampliar la democracia” (Cárdenas & 
Castanedo, 2017, p. 253).

En la actualidad, “las sociedades democráticas están llamadas a in-
centivar la participación ciudadana, ya que este es un ejercicio que está 
relacionado con el ejercicio de derechos ciudadanos” (Medranda, Palacios 
& Moromenacho, 2018, p. 284). Cabe recordar que “la ciudadanía es 
un estatus que otorga deberes y derechos civiles, políticos y sociales a 
quienes son miembros de una determinada nación” (Aguerre, 2017, p. 5). 
Sobre esta base “la participación desde la perspectiva comunicacional es 
comprender que desde allí se configuran las dinámicas de los sistemas 
sociales; las relaciones, las acciones y los significados producidos por 
parte de los ciudadanos en un espacio” (Aguerre, 2017, p. 9)

El ejercicio de la participación ciudadana ocurre a través se orga-
niza en dos tipos, “(a) Participación Pasiva: En la que los ciudadanos 
se limitan a elegir con su voto a las autoridades (...) (b) Participación 
Activa: Donde la población se organiza e interviene directamente en el 
proceso de toma de decisiones, es decir, en la fijación de prioridades” 
(Rosario, 2016, p. 80). Los modelos de participación ciudadana, se pue-
den clasificar en consultivos, deliberativos, co-gobernanza, democracia 
directa y e-democracia (García & Télles, 2017, p. 32).
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Las formas de participación ciudadana, individual y colectiva, para 
acceder a la gestión pública, pueden ser (CLAD, 2009, p. 8):

a) El acceso a información de interés general, su difusión ac-
tiva y la posibilidad de consulta a través de medios físicos, 
audiovisuales y electrónicos. 

b) La difusión pública de los canales de comunicación abierta 
y permanente.

c) La invitación pública a la ciudadanía a vincularse con la 
Administración sin otro requisito que su condición de ciu-
dadano y ciudadana. 

d) La respuesta en tiempo y forma adecuada a toda consulta, 
solicitud o propuesta presentada. 

e) La provisión de mecanismos participativos especiales para 
incluir a todo ciudadano y ciudadana. 

f) Instrumentar mecanismos de colaboración adecuados para 
que los pueblos indígenas, las comunidades o colectivos de 
ciudadanos, se estructuren y definan sus propias fórmulas 
de representación.

g) La gestión transparente de intereses a instancias de colec-
tivos ciudadanos. 

La participación es un proceso de aprendizaje continuo de las co-
munidades, que debería “progresivamente fortalecer la relación entre el 
Estado y la Sociedad” (Rosario, 2016, p. 78), en este sentido. A través 
de la participación ciudadana los gobiernos buscan que “los ciudadanos 
ejerzan vigilancia, acompañamiento y control a las diferentes acciones 
de funcionarios e instituciones públicas donde intervenga la autoridad 
gubernamental, esto para garantizar el bienestar social y colectivo en 
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cada una de las regiones, municipios y departamentos” (Peña, Herrera 
& Salazar, 2016, p. 147).

Para lograr una efectiva participación ciudadana es “preciso la 
formación de una conciencia ciudadana y una cultura política que 
ponga a los sujetos en posición de cooperación para el diálogo –y no 
de búsqueda apresurada de consensos- al tiempo que los provea de los 
conocimientos necesarios para “discutir” (Cárdenas & Castanedo, 2017, 
p. 252), pero también es necesario que los medios de comunicación 
contribuyan en la consolidación de un espíritu tolerante y la disposición 
a edificar consensos. Independiente de la línea política que postulen y 
de la cobertura que posean, los medios de comunicación expresan una 
forma de participación ciudadana. Sin embargo, ocurre que existen “unas 
dinámicas sociales y estructurales de carácter nacional que propician 
un sistema de medios poco democrático (concentrado, homogéneo y 
excesivamente privatizado) y unas políticas de comunicación que no 
tienen en cuenta la participación ciudadana” (Sáez, 2013, p. 46).

Contrario a los postulados teóricos y a los avances hacia sociedades 
democráticas, hay ausencia de “mecanismos estandarizados, públicos, 
fluidos y reconocibles, por medio de los cuales la voz, la experiencia y 
los saberes de la sociedad civil sobre diversos temas de debate público 
puedan ser escuchados, reconocidos y considerados por las autoridades 
gubernamentales” (Sáez, 2013, p. 47). Si la participación ciudadana se 
fortalece es “porque en la democracia, los gobiernos no deben actuar 
de manera unilateral y aislada. Están obligados a rendir cuentas y a 
permitir (…) que los ciudadanos participen en la formulación, desarrollo 
y escrutinio de las políticas” (Díaz, 2017, p. 351). 
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Un escenario al que se aspira llegar para un desempeño amplio de 
la participación ciudadana es aquel en donde los poderes públicos en 
materia de comunicación fomenten su ejercicio efectivo y den garantía 
del pluralismo (Magadaleno, 2016). Afín a este propósito en Ecuador, 
sobre la base de la Constitución Política de 2008, se expidió un Ley 
Orgánica de Comunicación (LOC) entre cuyos objetivos se propuso 
garantizar el pluralismo y la participación ciudadana. Los preámbulos 
de la Ley de Participación Ciudadana y la LOC de Ecuador recalcan que 
los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República resaltan el 
derecho de los ciudadanos a la participación en los asuntos de interés 
público. Transcurridos cinco años de la vigencia de la LOC emerge una 
interrogante respecto a la medida en que “los procesos de transparencia 
recogidos en dicha norma ayudan en sí mismo a mejorar el pluralismo, 
la participación y un mejor ejercicio de las facultades de los periodistas” 
(López-López, Vaca-Tapia & Rodríguez-Navas, 2017, p. 156).

El propósito de la investigación es determinar el nivel de conoci-
miento y apropiación de la ciudadanía en relación a la participación 
ciudadana. Contrariamente a los postulados expresados en las normas 
de participación ciudadana, se dejó a los actores principales, a los ciu-
dadanos, al margen de la formulación efectiva de las políticas públicas 
limitando la posibilidad de que éstos puedan ejercer un auténtico control 
sobre la activación de la agenda pública y en la determinación de los 
temas que debieran incluirse.

Las hipótesis de trabajo son: 1) Existen cuerpos legales armónicos 
que fomentan la participación ciudadana en Ecuador; y, 2) La falta de 
conocimiento o de apropiación por parte de los ciudadanos se refleja 
en la poca práctica del derecho a la comunicación. 
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Metodología

La metodología a utilizarse es cuantitativa y cualitativa. Los ins-
trumentos son análisis de contenidos de la LOC; y, de la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana (LOPC); además se realizan entrevistas 
semiestructuradas. Los perfiles de los entrevistados son:

• Entrevista 1: Fray Juan Luna. Rector de la Unidad Educativa 
Fisco-misional San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 
Religioso Franciscano. Licenciado en Comunicación Social. 
Ms. en Gerencia de la Comunicación y Liderazgo Educa-
tivo. Exdirector de Radio, Francisco Estéreo de la ciudad 
de Quito. Exdirector de Noticias de Radio Franciscana en 
Santa Cruz de Galápagos.

• Entrevista 2: Lic. José Daniel Rengel. Director de Zapoti-
llo Radio. Licenciado en Comunicación Social. 20 años de 
desempeño periodístico en Loja y la Provincia.10 años de 
labor periodística en España.

• Entrevista 3: Ing. Carlos Chalaco. Analista Político. Ing. 
en Electrónica. Editor Diario El Mercurio. Periodista de 
Radio Luz y Vida. Participación activa en ciencias socia-
les. Consultoría Privada-Política. Actual Candidato para 
Concejal.

• Entrevista 4. Eco. Esteban Sarmiento Jaramillo. Especia-
lista Provincial del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. Expresidente del Colegio de Economistas de 
Loja y Zamora Chinchipe. Expresidente de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. Articulista de 
Diario La Hora. Exdirector Ejecutivo del Teatro Benjamín 
Carrión.

Las preguntas de las entrevistas semiestructuradas, realizadas entre 
el 25 y 27 de febrero de 2019, son:
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• ¿Conoce Ud. de los mecanismos de participación ciudadana 
que permite la LOC: (audiencias públicas, veedurías, asam-
bleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios 
u otras formas organizativas)? 

• ¿Ha participado o hecho uso de los mecanismos de partici-
pación ciudadana que la LOC permite a través de los medios 
de comunicación (audiencias públicas, veedurías, asambleas, 
cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u 
otras formas organizativas)? 

• ¿Conoce Ud. de los mecanismos de control social que la 
LOPC dispone a los medios de comunicación social, espe-
cíficamente conoce Ud. de la obligatoriedad de la rendición 
de cuentas que los medios de comunicación social deben 
hacer una vez al año? 

• ¿Ha participado en los eventos de rendición pública de cuen-
tas, o ha recibido en directo o a través de la Web de los mimos 
medios de comunicación social ésta rendición de cuentas? 

Resultados

El marco jurídico de la participación ciudadana en Ecuador está 
constituido, entre los principales cuerpos, por:

• La Constitución de la República (Registro Oficial, 2008): 
Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el 
ejercicio de los derechos de la comunicación, la informa-
ción y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 
ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones 
y actores de carácter público, las políticas y la normativa; 
y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se 
integren voluntariamente a él. El Estado formulará la polí-
tica pública de comunicación, con respeto irrestricto de la 
libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 
consagrados en la Constitución y los instrumentos internacio-
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nales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 
funcionamiento y las formas de participación ciudadana.

• La LOPC (Registro Oficial, 2011): 

 - Art. 1.- Objeto. - Propiciar, fomentar y garantizar 
el ejercicio de los derechos de participación de las 
ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 
pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas 
de organización lícitas, de manera protagónica, en la 
toma de decisiones que corresponda, la organización 
colectiva autónoma y la vigencia de las formas de 
gestión pública con el concurso de la ciudadanía.

 - Art. 4.- Principios de la participación. - La participa-
ción de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 
público es un derecho que se ejercerá a través de los 
mecanismos de la democracia representativa, directa 
y comunitaria.

 - Art. 5.- Mecanismos de democracia directa. - El Estado 
garantiza el ejercicio ciudadano de los mecanismos de 
democracia directa, tales como: la iniciativa popular 
normativa, el referéndum, la consulta popular y la 
revocatoria del mandato; impulsa, además, la configu-
ración progresiva de nuevos espacios que posibiliten 
el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo 
con la Constitución y la ley.

 - Art. 41.- De las responsabilidades de los medios de 
comunicación masiva para la difusión de derechos y 
deberes de la ciudadanía. - Los medios de comuni-
cación social deberán crear espacios necesarios para 
elaborar y difundir programas dirigidos a la formación 
de la ciudadanía en temas relacionados con: derechos, 
deberes, el buen vivir y las formas de participación 
ciudadana y control social previstas en la Constitución 
y la ley. Los medios de comunicación social públicos 
y comunitarios están obligados a hacerlo. La difusión 
de los programas señalados deberá ser en idioma cas-
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tellano, kichwa y shuar, o en los idiomas ancestrales 
de uso oficial, dependiendo de las respectivas circuns-
cripciones territoriales.

 - Título VIII. De los mecanismos de participación ciu-
dadana. 

* Capítulo Primero: De los mecanismos de par-
ticipación ciudadana en la gestión pública. Art. 
72.- Definición. - Son mecanismos de partici-
pación ciudadana en la gestión pública los ins-
trumentos con los que cuenta la ciudadanía de 
forma individual o colectiva para participar en 
todos los niveles de gobierno establecidos en la 
Constitución y la Ley

 » Sección Primera: De las audiencias públicas.

 » Sección Segunda: De los cabildos populares.

 » Sección Tercera: De la silla vacía.

 » Sección Cuarta: De las veedurías, los obser-
vatorios y los consejos consultivos.

 - Título IX Del Control Social. 

* Capítulo Primero: De las veedurías ciudadanas.

* Capítulo Segundo: De la rendición de cuentas.

 - Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o 
colectiva, comunas, comunidades, pueblos y naciona-
lidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montu-
bio, y demás formas lícitas de organización, podrán 
solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las 
instituciones públicas o privadas que presten servicios 
públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 
actividades de interés público, así como a los medios 
de comunicación social, siempre que tal rendición de 
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cuentas no esté contemplada mediante otro procedi-
miento en la Constitución y las leyes.

 - Art. 89.- Definición. - Se concibe la rendición de cuen-
tas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo 
y universal, que involucra a autoridades, funcionarias 
y funcionarios o sus representantes y representantes 
legales, según sea el caso, que estén obligadas u obli-
gados a informar y someterse a evaluación de la ciu-
dadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de 
su gestión y en la administración de recursos públicos. 

 - Art. 90.- Sujetos obligados. - Las autoridades del Esta-
do, electas o de libre remoción, representantes legales 
de las empresas públicas o personas jurídicas del sector 
privado que manejen fondos públicos o desarrollen 
actividades de interés público, los medios de comu-
nicación social, a través de sus representantes legales, 
están obligados a rendir cuentas.

• Ley Orgánica de Comunicación (Registro Oficial, 2013):

 - Art. 13.- Principio de participación. - Las autoridades 
y funcionarios públicos, así como los medios públicos, 
privados y comunitarios, facilitarán la participación 
de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la 
comunicación. 

 - Art. 38.- Participación ciudadana. - La ciudadanía tiene 
el derecho de organizarse libremente en audiencias 
públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, 
consejos consultivos, observatorios u otras formas or-
ganizativas, a fin de incidir en la gestión de los medios 
de comunicación y vigilar el pleno cumplimiento de 
los derechos a la comunicación por parte de cualquier 
medio de comunicación.

Respecto a los resultados de los instrumentos de investigación cua-
litativa, a continuación, se presentan las entrevistas.
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Entrevista 1:

¿Conoce Ud. de los mecanismos de participación ciudadana que 
permite la LOC?

La Ley de Comunicación, con la constitución del 2008 aprobada por 
todos los ecuatorianos permite al ciudadano común y corriente, crearse 
espacios de participación en la administración por ejemplo hay la silla 
vacía. Hay el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(CPCCS), en cada una de las provincias que son los entes gubernamen-
tales que permiten que los ciudadanos participen. Sin embargo, también 
el ciudadano común y corriente sin una remuneración sin pertenecer al 
CPCCS puede ser un veedor de cada una de las actividades por ejem-
plo en un juicio hay los veedores que van a las audiencias gente que 
puede conocer del tema; no le van a preguntar, no es testigo, solo un 
partícipe activo de las audiencias públicas. En cuanto a los medios de 
comunicación los ciudadanos son los primeros veedores del sistema 
de comunicación del país porque son los oyentes a través del rating 
que tienen la radio o la televisión los que determinan que este medio 
tenga mucha, mediana o ninguna aceptación de la audiencia, porque 
es el ciudadano el que juzga al conductor de un programa de radio, al 
director de noticias de la televisión o de un periódico, desde ese punto 
de vista el ciudadano con su accionar, con su libre disponibilidad capta 
una u otra emisora porque le gusta y permite una participación, por 
ejemplo denunciando a la autoridad local o corrigiendo, incluso a los 
mismos conductores de programas de radio, mediante del buzón de 
sugerencias que debe existir en cada una de las estaciones radiales, o 
también a través de las redes sociales.
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¿Conoce Ud. de los mecanismos de control social que la LOPC 
dispone a los medios de comunicación social, específicamente la 
obligatoriedad de la rendición de cuentas que los medios de comu-
nicación social deben hacer una vez al año?

Claro, la obligación de acuerdo a la ley de comunicación es que los 
medios rindan cuentas una vez por año; ¿de qué? Del financiamiento 
de la radio, de sus programas, de las audiencias, de su cumplimiento 
con las obligaciones legales con su personal de trabajo, si están al día 
con el servicio de rentas internas, los proyectos de difusión cultural, 
entre otros.

¿Ha participado de algún evento de rendición de cuentas?
La radio o la televisión, debe tener un espacio para la comunidad 

justamente el día de ayer domingo 25 de febrero escuchamos la rendición 
de cuentas de Radio Luz y Vida de la ciudad de Loja. La parte econó-
mica es importante para evitar que la radio se convierta en un medio de 
ventas con interés políticos o privados; entonces, si la radio diversifica 
su venta de publicidad tiene compromiso con todos los auspiciantes, 
pero su principal compromiso es con los ciudadanos a quien tiene que 
transmitir una información, oportuna objetiva transparente; contrastada. 
Si quiere poner un programa tiene que ser educativo o formativo que 
fortalezca la formación en valores en la sociedad. Entonces en vista de 
que su financiamiento es la publicidad, en este caso la Radio Luz y Vida 
no podría anunciar “un motel” o “la venta de licores” porque tiene que 
conservar su código de ética institucional.
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¿Considera que todos los medios cumplen con este parámetro 
de transparencia en su información entregada en la rendición de 
cuentas?

Por obligación legal tiene que cumplir y tiene una fecha deter-
minada para presentar su rendición de cuentas. Que sean transparentes 
no se puede verificar si cumplen o no con las obligaciones salariales, 
en las declaraciones del impuesto a la renta, en el cumplimiento de los 
pagos del IVA, si están facturando normalmente a todos los empleados 
y publicistas de la emisora. etcétera

¿Finalmente considera positivo y necesario este espacio para la 
ciudadanía?

La rendición de cuentas es necesaria para el dueño de una estación 
radial para recordar que la frecuencia no es para él sino es para la socie-
dad y por tanto tiene las obligaciones con el estado de ser administrada 
correctamente, así también no se puede pasar a terceros porque la fre-
cuencia es propiedad del Estado y el administrador de la radio utiliza 
sus equipos en el espacio radioeléctrico que el estado entrega para que 
pueda trabajar. Por otra parte, los medios de comunicación se convirtie-
ron en instrumentos de control político, económico, social los dueños de 
los medios se convierten en empresas y la comunicación y la educación 
son empresas para el servicio social, es decir los fondos que se recaudan 
tienen que ser reinvertidos en ellos mismos y en beneficio de los oyentes.

Entrevista 2.

¿Conoce usted de los mecanismos de participación ciudadana que 
permite la LOC?

Si, se los conoce porque estos te permiten a la vez hacer una ren-
dición de cuentas, aunque ahora tenemos (el proyecto de) nueva Ley 
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de Comunicación, pero la LOPC aún la contempla, por ello este año 
estamos obligados a cumplir ese proceso. Los medios de comunicación 
hacemos todos los días una rendición de cuentas, expuestos a una au-
diencia ya sea por lo que decimos o lo que se omite, son las audiencias 
las que juzgan al final. Entonces, ante este tema, y sobre el acto formal, 
yo he sido critico diciendo que eso está por demás, y no ha servido. No 
ha resultado efectivo porque en el caso de las instituciones ha sido un 
mero “saludo a la bandera”, para mí criterio no ha servido porque la 
ciudadanía no sabe nada de eso. 

En cuanto a la participación de rendición de cuentas, es un proceso 
de llenar formularios nada más que eso, con cosas que nunca haces, y 
eso es todo, aparte no hay seguimiento de ninguna institución para saber 
si cumplieron o no con lo informado en la evaluación. Entonces para 
qué sirve, para quién son los resultados, o sea no ha servido en abso-
luto, la ciudadanía no es consiente del tema. Por otra parte, no habido 
transparencia, estoy seguro este tema porque te dan un formulario, pero 
no se verifica si los datos son correctos. Es anecdótico, por ejemplo, 
Radio Zapotillo presenta su rendición de cuentas, se hace un informe, 
indicando que se ha hecho, las metas, objetivos, participación directa 
de los oyentes, ellos dan sugerencias. Pero yendo a los formularios 
no tienen nada que ver con la realidad. Y uno se piensa ¿Qué estamos 
haciendo?, y eso pasa con todas las instituciones, es como reunirse un 
grupo de amigos que exponen su Power Point y se acabó.

¿Ha participado en algún evento de rendición de cuentas?
Acabo de participar este año y veo, como el dueño expuso lo que 

él quiso y nadie participó, a nadie le interesa.
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¿Por otro lado, lo que respecta a la participación ciudadana?
La LOPC hace referencia a un montón de cosas y su génesis es 

la lucha contra la corrupción, habla de mecanismo transparente de 
control, pero aquí el Loja, por ejemplo, se intentó utilizar la silla va-
cía pero una ex autoridad puso todas las trabas, porque el CPCCS no 
es un ente regulador, no puede sancionar, no puede obligar, entonces 
hasta ahí llega. En el tema de veedurías ponen mil trabas incluso que 
pongan de su propio bolsillo. En fin, considero que el CPCCS debería 
desaparecer no se entiende cuáles son sus competencias, por eso, si va 
a continuar, sería de reformarlo o sino es un ente burocrático más, que 
juega intereses políticos de grupos de poder.

Entrevista 3.

¿Conoce usted de los mecanismos de participación ciudadana que 
permite la LOC?

Si desde luego, Yo creo que se satanizó demasiado la LOC, inclusive 
la LOPC, de modo que, hay muy poco conocimiento de esos mecanismos 
de participación. Hay mecanismos muy interesantes por ejemplo los 
consejos consultivos, los cabildos populares y el tema de observatorios 
que a mí me gustaba mucho. El problema es que nos concentramos 
mucho en las veedurías desde la Constitución de 1998 y obviamente 
creo que lo que más se habla en el país es veeduría, pero muy poco en 
caso de Loja el tema de cabildos populares, consultas, y silla vacía que 
incluso se ha impedido. Entonces tenemos dos falencias, por un lado, el 
desconocimiento de la ciudadanía, el de actores políticos y obviamente 
también el tema de autoridades que se niegan a ese cambio como el 
caso del exalcalde Castillo. Primero un poder que se negó a conocer 
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tanto los mecanismos que plantea la LOC, y el mismo periodismo que 
desconoce esta información.

¿A qué se atribuye la falta de conocimiento de estos mecanismos 
o derechos?

A que no se lee... Cuando vino la LOC si bien es cierto había algu-
nas exageraciones y algunas cuestiones se hacía publicidad sobre los 
excesos, por ejemplo, la Superintendencia de Comunicación, pero no 
se veía la parte positiva, o no debatía el tema como medios, por ejem-
plo, el tema de producción nacional muchos se hicieron multar, por 
el simple hecho de no tener producción que era fácil de hacer. Por un 
lado, desconocimiento falta de lectura, porque yo creo que no es jus-
tificable que un comunicador social que debe criticar, me atrevo botar 
un número que el 95% de comunicadores de Loja, desconoce la LOC 
y lo único que se remitieron es hacer un eco de gente que opinaban a 
nivel nacional o de los medios de la agenda que plantearon los medios 
de comunicación a nivel nacional.

¿Ha tenido la oportunidad de participar en estos mecanismos?
Si, en el único que ha existido aquí en Loja, en veedurías, hubo 

2 temas que yo resalto, la primera sobre el tema de la carretera Gon-
zanamá – Cariamanga – Sozoranga - Mácara una consultoría que la 
lidero Branly Sotomayor. Y la segunda veeduría interesante, sobre el 
proceso de selección de personal que hubo en la Universidad Nacional 
de Loja, estos temas que me parecieron muy interesante y una tercera 
que anoto y que lidero un buen amigo que tiene que ver con el tema 
de observar en las instituciones si se cumplía o no el porcentaje de 
inclusión de la gente con discapacidad en instituciones públicas que es 
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algo mandatorio, han sido las que más han trascendido porque el resto 
generalmente se han descalificado, o sea la veeduría es siempre sobre 
un tema puntual, Y aquí creo que debemos hacer crítica desde la parte 
política que casi siempre la queremos utilizar los políticos, muy poco 
la utilizan los ciudadanos como una especie de rivalidad respecto de 
la autoridad de turno. 

¿Así mismo conoce los mecanismos de control social de la LOPC?
Yo también creo que finalmente faltan muchos mecanismos para 

que en realidad la ciudadanía participe. Yo veo que todavía hay muchas 
falencias de lado y lado, primero de los medios que lo único que intentan 
es cumplir un requisito burocrático, desconocimiento de la ciudadanía 
porque finalmente cuando se hacen las reuniones de rendición de cuen-
tas, creo que la gente piensa que es el cumpleaños de la radio y dedica 
una hora de llamadas a felicitar al medio y se acabó. No hay ningún 
cuestionamiento real, ese es el gran problema que no hay mecanismo de 
verificación. De hecho, yo creo que si la ley se hubiera aplicado a “raja 
tabla” la gran mayoría de medios hubieron sido sancionados; porque 
esperaban que el Gobierno les envíe desde Quito cosas, cuando siendo 
Loja la capital cultural se podía llamar inclusive hacer un programa de 
música en vivo y cumplir con el tema de producción nacional cosas 
muy sencillas de tiempo que no se manejan de manera adecuada. Lo 
que se vendió es el miedo hacia el tema de control, que quizás a veces 
pudo haber sido exagerada con influencia de ciertos políticos en el tema 
de la réplica y que finalmente lo que más trascienden de las réplica son 
las multas, pero no se habla de las otras cosas que desde mi criterio 
son positivas, por ejemplo creo que ahora mismo que están debatiendo 
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algunas reformas a la LOC no se está tapando lo fundamental el control 
es necesario, no solo en el Ecuador sino en cualquier parte del mundo 
el control de contenidos es importante el tema de que regulemos así sea 
usted un medio privado tenemos que regular los contenidos y alguien 
tiene que ejercer esa autoridad.

El problema no es la LOC porque si hubieron exceso hay que elimi-
nar eso y dar paso a un control del Estado, regular definitivamente eso, 
porque lo contrario usted deja una libertad absoluta para que cualquiera 
haga lo que sea y en esa línea básicamente vamos a volver a lo que 
está sucediendo ahora, control de grupos empresariales de la opinión 
pública, escasa participación de la ciudadanía y obviamente el hecho 
de que nos pongan una agenda a nivel internacional de los contenidos 
que me parece nefasto y hay que tratar de controlar. 

¿Para participar en algún mecanismo qué tiene que hacer un ciu-
dadano?

Lo que pasa es que se complejizaron también demasiado, se bu-
rocratizó el CPCCS, porque si un ciudadano quería conformar una 
veeduría se demoraba un mes de papeleos, entonces mucha gente que 
inicialmente tenía interés de participar terminaba desanimándose, lo 
que sucedió en uno de los casos luego de conforma la veeduría técnica 
de arquitectos, ingenieros, sociólogos paso que todos las anomalías que 
ellos encontraron quedaron ahí porque desafortunadamente las veedurías 
no pueden determinar y no pesan para juzgar a la autoridad. Creo que 
debería darse más poder a los mecanismos de participación y explicar 
más porque yo le hablo que en la Loja hemos utilizado el 10% o 20% 
de esos mecanismos el resto de mecanismos no se han utilizado.
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Entrevista 4.

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana de la LOPC?
Los mecanismos son las veedurías, los observatorios y también las 

defensorías comunitarias, sin embargo, en nuestra ciudad y nuestra 
localidad lo más frecuente como herramienta de parte de la ciudadanía 
han sido las veedurías ciudadanas, de hecho, Loja es la que a nivel na-
cional tiene mayor número de veedurías. La ciudadanía ha entendido 
que es una manera de vigilar la gestión de lo público, esto relacionado 
con los medios de comunicación no hemos tenido ninguna experiencia, 
que la ciudadanía quiera vigilar la ejecución de un proceso de un medio 
de comunicación sea pública o privada no se ha dado; sin embargo, la 
rendición de cuentas es un proceso justamente en el cual las institu-
ciones y las autoridades informan a la ciudadanía sobre la gestión del 
año anterior a su ejercicio fiscal, por ejemplo hasta la fecha todas las 
instituciones del gobierno descentralizado están rindiendo sus cuentas 
y los medios de comunicación y las instituciones educativas.

¿De qué manera ustedes intervienen en el cumplimiento de estos 
mecanismos? 

Nosotros tenemos algunas etapas que cumplir como institución, 
una de ellas es el acompañamiento previo a este proceso la rendición 
de cuentas, aunque nos invitan, pero el espíritu del informe es hacia la 
ciudadanía quienes ocupan los servicios de la institución. Nosotros como 
servidores públicos en todas las veedurías abalizamos, capacitamos, 
acreditamos, y hacemos el enlace para que la institución de acceso a la 
información, y velamos para que pueda cumplir el mecanismo.
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¿Cuál es el procedimiento para usar dichos mecanismos? 
Acercarse, solicitar y luego asesoramos en caso de una veeduría 

le indicamos las normas jurídicas en donde establece tres personas, 
luego los capacitamos y decimos qué camino tienen que seguir. No 
tiene ningún costo y se requiere entre 15 días a un mes, pero el trabajo 
se extiende entre tres meses a un año o incluso ampliarse por mas años 
mientras se desarrolle del proceso.

Conclusiones

Con el presente trabajo de recopilación de criterios, experiencias 
respecto de la LOC y la LOPC, se puede evidenciar, por una parte, 
que las leyes son poco conocidas en los campos concretos de acción 
institucional y ciudadano, por otra, la falta de dominio de los conceptos 
correspondientes a cada ley. Aun se confunde cuál norma ordena la 
rendición de cuentas y cuál dispone las veedurías y sillas vacías.

La falta de apropiación de leyes y derechos por parte de los ciu-
dadanos, y de directivos de medios de comunicación, muestra poco 
interés y mucha carga burocrática para hacer efectivos los derechos 
de comunicación. Sobre la base de las entrevistas se concluye que los 
directivos de los medios cumplen procedimientos, pero no transmiten 
una redición de cuentas real, no hay armonía entre los discursos y los 
formatos de rendición de cuentas. 

La participación ciudadana, en y a través de los medios de comuni-
cación social, que promueve el marco legal en Ecuador aún no alcanza 
los objetivos esperados. La falta de conocimiento y práctica de los 
derechos de comunicación, permite que, tanto los gobiernos de turno 
como los medios de comunicación, generen información unidireccional 
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y no una agenda informativa, creada sobre la base de la participación 
activa de los ciudadanos.

Luego de presentar los cuerpos legales que soportan la participación 
ciudadana relacionada con el ejercicio de la LOC se acepta la primera 
hipótesis: Existen cuerpos legales armónicos que fomentan la partici-
pación ciudadana en Ecuador. La segunda hipótesis también se acepta: 
La falta de conocimiento o de apropiación por parte de los ciudadanos 
se refleja en la poca práctica del derecho a la comunicación, el sustento 
de esta afirmación está en las entrevistas semiestructuradas.

La perspectiva comunicacional en la participación ciudadana en 
Ecuador aún debe impregnarse en la ejecución de las normas, las re-
laciones entre los actores de la administración pública y ciudadanos 
debería consistir en espacios permanentes de diálogo, construidos sobre 
el amplio conocimiento y ejecución por parte de todos los integrantes 
del Estado, mientras esto no ocurra será improbable que exista una 
participación ciudadana activa y colectiva, como lo promueve la LOPC. 
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