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Apresentação

A construção do conhecimento ocorre quando este circula, chega 
aos olhos dos outros. Mas, para que isso aconteça, é preciso ajustar-se 
às realidades presentes no ecossistema midiático e aos comportamentos 
presentes nesse ecossistema. Com esse olhar, Neil Postman publicou, em 
1996, a obra O Fim da Educação. Na ocasião, considerou as mudanças 
comportamentais das crianças daquele momento. Essas crianças são os 
adultos de hoje, e resultam daquele cenário midiático, com uma liberdade 
de conhecimento até então desconhecida pela sociedade.

Mas, de que sociedade estamos falando? Falamos sobre uma so-
ciedade conectada, aterrissado em um cenário onde a territorialidade 
se desmaterializa, transformando a matéria em bases binárias. Como 
nos propõe, há pouco mais de uma década, o antropólogo Marc Augé, 
vivemos em um não-lugar repleto de potenciais fluxos de conhecimento. 
Uma territorialidade experimentada por outra mudança social: a mo-
bilidade. Esse espaço não-lugar, somado à mobilidade e à filosofia de 
conhecimento livre, oferece uma perspectiva em prol de uma sociedade 
melhor.

Por essa razão, o GENEM - Grupo de Estudos sobre a Nova Ecologia 
dos Meios criou o MEISTUDIES, que conta com a Ria Editorial como 
parceira responsável pelas publicações dos textos apresentados em seus 
dois eventos - o Congresso Internacional Media Ecology and Image 
Studies e o Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios. Os 
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eventos, realizados 100% na modalidade virtual, possuem conteúdo 
aberto é gratuito. A Ria Editorial se associou ao projeto e organiza os 
textos em e-books distribuídos gratuitamente, o que proporciona maior 
construção do conhecimento coletivo. 

Diante disso, apresentamos o livro Arte e narrativas emergentes, 
que resulta das mesas “Arte e Nova Ecologia dos Meios“ e “Novas 
Narrativas“, selecionados para o 1o Congresso Ibero-americano sobre 
Ecologia dos Meios, e esperamos que os mesmos colaborem para a di-
fusão científica, em especial sobre essas temáticas. Encontramos olhares 
oriundos de diversos países e áreas do conhecimento. Uma diversidade 
concretizada pelo não-lugar, que transforma a nossa territorialidade em 
um espaço binário infinito. Boa leitura. 

Andrea Versuti
Denis Renó

Vicente Gosciola



Parte 1

arte
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Arte, TV e a Ubiquidade do Corpo e do Vídeo na 
Experiência Estética Contemporânea

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
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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 
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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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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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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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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 



67

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. 
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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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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
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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 
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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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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).
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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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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.
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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”
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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”. 



123

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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A sociedade contemporânea vive em situação extremada. Para além 
das instituições estabelecidas como demarcadoras da civilidade, os meios 
de comunicação organizam e efetivam, em atendimento a qualquer 
demanda -política ou empresarial-, práticas de convencimento sobre 
uma população cada vez mais carente, não só de recursos mínimos 
de sobrevivência, como também de tomar conhecimento daquilo que 
realmente acontece ao seu redor. Então, como poderia ser um projeto 
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-
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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], 
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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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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-
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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, 



150

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 



152

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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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 
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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-



186

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.
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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 



196

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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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)



213

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



226

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) 



229

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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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. 
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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. 
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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)
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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.



296

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;



297

• 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).
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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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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 



304

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 
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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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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.

Figuras 3. Locais x tempo de uso de aparelhos celulares. Elaboração própria

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.

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 
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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.

Figura 4. Aplicações mais utilizadas pelos jovens. Elaboração própria

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-
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.
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Figura 5. Principais conteúdos acessados em aparelhos celulares em sala de aula. 
Elaboração própria

Gráfico 3. O que leva ao uso do celular 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 
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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.

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.

Gráfico 4. Sentimentos que levam ao uso do aparelho celular. Elaboração própria
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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.

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.
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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. 

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 
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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.

Figura 6. Motivos de uso do celular na presença de outras pessoas. 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-
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. 
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Gráfico 7. Relacionamento com outras pessoas e o tratamento com o Phubber. 
Elaboração própria

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).
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Gráfico 8. Aulas com uso do celular. Elaboração própria

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.
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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 
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, 



338

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 



339

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 



342

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)



346

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.
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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



Tabela 1.
Caracterização dos Memes (parte 2)

Meme 6 7 8 9 10 11

Característica
Crítica à 
imprensa 

capitalista, 
monopólio

Crítica Política e a 
políticos do PSDB

Crítica aos 
protestos pelo 
impeachment

Crítica à post 
de jogador 

favorável ao 
PSDB

Crítica ao 
PT Crítica ao PT

Som, 
imagem, gif, 
etc.

Imagem, 
logo e texto Imagem e texto Imagem, texto GIF Imagem e 

texto
Imagem, texto, 

ícones

Viral Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Inverte 
a lógica 
da mídia 
capitalista ou 
coloca em 
pauta ideias

Sim, 
desacredita 
a imprensa, 
foco Globo

Sim, desacredita 
os protestos pelo 
impeachment a 
partir denúncia 
de corrupção 

entre políticos de 
oposição.

Sim, 
desacredita 

os protestos: 
marcha dos 
corruptos

Sim, critica o 
apoio de uma 
celebridade ao 
impeachment 

Sim, 
questiona 
a visão de 
elite do PT

Sim, questiona 
a visão 

do PT do 
politicamente 

correto

Tem origem 
em outra 
mídia ou 

instituição

Sim, Barão 
de Itararé1 

Sim, G1 Sim, G1 Sim, formador 
de opinião

Sim, 
PT no 

Senado2 
Sim, PT no 

Senado

Surge de 
um contexto 
específico

Sim idem Sim idem Sim idem Sim idem Sim idem Sim idem

Fomenta 
Debate Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Elaboração da autora

1. Centro de Estudos de Mídia Alternativa. (http://baraodeitarare.org.br/site/)
2. PT no Senado https://twitter.com/PTnoSenado
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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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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, 

1. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Processos e Manifestações 
Culturais na Universidade Feevale (Novo Hamburgo/RS).

 Jornalista graduada pela Universidade do Vale do Rio do Sinos (São Leopoldo/
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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
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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 



381

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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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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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.



417

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.
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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.
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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 
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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, 
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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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