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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 Perspectivas imagéticas, que 
resulta das mesas “Imagem e Mobilidade” e “Design e Gamificação”, 
selecionados para o 1o Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos 
Meios, e esperamos que os mesmos colaborem para a difusão 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

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

Lenes Donizeti Moreira Júnior1

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

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

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

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

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

O Papel Comunicacional da Fotografia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Criação de Signos na Fotografia

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

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

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

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

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

 
As imagens possuem uma linguagem muito própria e hermética. 

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

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

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

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

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

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

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

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

O Ideal Estético e Social de Meisel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Tendo isso posto devemos levantar as seguintes hipóteses: até que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suas imagens ajudaram a revolucionar a seara em que atua, e criaram 
toda uma nova maneira de se pensar a criação de conteúdo dentro do 
jornalismo de moda, com um tom mais crítico e reflexivo, isso fez com 
que Meisel se tornasse um dos nomes pungentes da fotografia de moda 
e um referencial para diversos outros profissionais da área e provocasse 
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outros profissionais da área a pensar construção das imagens de moda 
sob um novo viés.
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A Imagem e seus Locais de Permanência: de 
O Bordel sem Paredes, em McLuhan, para 
a História e Memória, de Le Goff, e na Nova 
Visualidade das Mídias Sociais

Santiago Naliato Garcia1

Para McLuhan (1964), a fotografia estende e multiplica a imagem 
humana em proporções de mercadoria produzida em massa. Ao mes-
mo tempo, ainda para o autor, ninguém pode desfrutar uma fotografia 
solitariamente. Para Le Goff (2006), por sua vez, é na relação Espaço e 
Tempo que se estabelece a memória e história a fim de apresentar e de-
bater as visões historiográficas e os diversos protagonismos ao longo dos 
séculos. Fotografia é memória. Pode ou não retratar assuntos históricos. 
Traz a dureza das ações negativas humanas ao mesmo tempo em que é 
capaz de reapresentar momentos íntimos e saudosos da vida humana.

Sob este aspecto, iremos argumentar que as considerações acerca 
da fotografia estabelecidas por McLuhan (1964) culminaram na pro-
liferação inimaginada das atuais mídias sociais e instrumentos de sua 
flexibilização, como os celulares e tablets. Buscaremos em seu texto 
indícios deste fenômeno que se fez presente e que nos acompanha em 
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boa parte do dia a dia; e indissociável, visto que se tornou extensão 
de nossos sistemas físico e nervoso. Após a discussão atenta do texto, 
relacionaremos com os pensamentos nos quais Le Goff (2006) afirma 
que os arquivos do passado (como a obra dos anos 60 de McLuhan), 
continuam incessantemente a enriquecer-se, uma vez que novas leitu-
ras derivadas do presente que nasce no futuro, assegura aos elementos 
anteriores uma sobrevivência. O autor resgata em seu texto a transição 
entre o oral e o escrito, abrindo espaço para falarmos sobre a transição 
do escrito para as tecnologias. Exercício pertinente, portanto, e com-
plementar às discussões iniciais. 

Por fim, entenderemos os elementos citados por ambos os autores 
como necessários e presentes em nossa rotina diária. Seja a fotografia por 
meio das tecnologias digitais, proliferada pelo Instagram, cada vez mais 
extensão de algum sistema biológico humano, seja pela sua utilização 
enquanto suporte que acende em nós a memória (mais subjetiva que a 
história), a imagem, em quaisquer meios, constitui também memória, não 
mais oral ou escrita, mas imagética: publicada, é uma memória coletiva? 
Se for, para Le Goff (2006), a memória coletiva é também um instru-
mento e um objeto de poder. As implicações, neste caso, ultrapassam a 
noção dos meios de comunicação enquanto extensões humanas e nos 
atribui potencial de compreender a luta pela dominação da recordação 
e das tradições. Monumentos são suportes de memória coletiva. 

1 O Bordel sem Paredes: Negativos Latentes de McLuhan 

O título dado por McLuhan (1964) O Bordel sem Paredes eviden-
cia a noção peculiar da fotografia em evidenciar estruturas ocultas dos 
regimes de visibilidades de uma forma ainda única: pela apresentação 
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de momentos isolados no tempo. Para o autor: “A fotografia estende e 
multiplica a imagem humana em proporções de mercadorias produzida 
em massa” (McLuhan, 1964, p. 215). Ainda atribui, nessa função, a 
relação de que a objetificação dos retratados são levados, muitas vezes, 
ao domínio público pela fotografia tornando-se sonhos comprados com 
dinheiro. Observemos, também, a própria noção e explicação do termo 
bordel no contexto da sua utilização em um texto sobre a fotografia: 

Há um século atrás, a mania inglesa pelo monóculo parecia dar 
ao usuário o poder de uma câmara que fixasse as pessoas com um 
olhar superior, como se elas fossem coisas. Eric Von Stroheim se 
tornou famoso com o seu monóculo, ao criar a figura do altivo oficial 
prussiano. Tanto o monóculo como a câmara fotográfica tendem a 
transformar as pessoas em coisas; a fotografia estende e multiplica 
a imagem humana em proporções de mercadoria produzida em 
massa. Os astros e estrelas de cinema e os ídolos nas matinês são 
levados ao domínio público pela fotografia. Eles se tornam sonhos 
que o dinheiro pode comprar; podem ser comprados, abraçados 
e apontados mais facilmente do que mulheres públicas. Pelo seu 
aspecto de prostituição, os bens produzidos em massa sempre preo-
cupam algumas pessoas. A peça de Jean Genet, O Balcão, apresenta 
a sociedade como um bordel cercado de violência e horror. Face 
ao caos da revolução, ergue-se o ávido desejo da Humanidade em 
prostituir-se. O bordel resiste em meio às mais violentas mudanças. 
Numa palavra, a fotografia inspirou Genet em seu tema do mun-
do como um bordel, pois a fotografia é um Bordel Sem Paredes 
(McLuhan, 1964, p. 214). 

Aquém à noção de posse, ele argumenta que não se desfruta de 
uma fotografia solitariamente, como ao ler e escrever, quando pode-se 
ter a ilusão de isolamento. Nesse passo observamos que, em ambos 
sistemas, implica-se os processos de produção diretos realizados por 
algum referente humano, tratando assim a ilusão citada como artifício 
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efêmero de uma relação de argumento fraco para descrever que novas 
formas desgastam tecnológicas individuais anteriores. Ao associar 
meios precursores ao fotográfico, parece concatenar fatos e descobertas 
humanas como necessárias e evolutivas, no passo que compreendemos 
isolamentos mecânicos inéditos e, mesmo assim, antecessores aos 
processos destacados como as gravuras e os metais. Neste aspecto, 
argumentamos que a imagem utilizada nas mídias sociais (e em outros 
setores também), hoje, contém processos mecânicos próprios. Nos 
referimos, por exemplo, às noções outras da gravura, como a pintura e 
abstração como elemento de memória e de formação de imagem. Não 
apenas meios técnicos, mas humanos e biológicos, a imagem – ou a 
fotografia – forma-se em estrutura oferecendo os mesmos sentidos, mas 
de formas outras que, atualmente, também são chamadas de fotografia. 
A imagem digital é uma delas: índice por excelência, tem outra relação 
com a materialidade conhecida e citada pelo autor. 

Retomemos as noções gerais dO Bordel: a fotografia teria tido um 
papel de ruptura, assim como Gutemberg o fora entre a Idade Média e 
a Renascença. Com sua invenção, a era do homem tipográfico mudou 
para do homem gráfico. McLuhan (1964) continua definindo e apre-
sentando os elementos históricos da invenção fotográfica em seu texto, 
terminando por afirmar que, como a imagem naturalmente é invertida 
(mas ajustada pelo homem), a posição normal é algo que podemos 
sentir, mas não ver diretamente. Assim como os demais mecanismos 
tecnológicos, o autor externa sua máxima de que a fotografia é extensão 
de nosso próprio ser. Para ele, a fotografia restaura o gesto na tecnologia 
humana de registro da experiência, tornando a era da fotografia como 
a era do gesto, da mímica e da dança superando todas as demais nisso. 



35

O momento fixado trouxe à sociedade potenciais de leitura dos gestos, 
atitudes e posturas que somente foi possível com o advento da imagem 
estática. Como exemplo de tal argumento, o autor cita que a fotografia 
revelou o segredo do voo dos pássaros mostrando o momento do voo, 
revelando que este se baseava no princípio da fixidez da asa, sendo seu 
movimento destinado à propulsão e não ao voo. 

Relatos menores, talvez, quando McLuhan (1964) passa a sustentar 
que a maior revolução da fotografia foi a observada nas artes tradicio-
nais quando transformou a maneira com a qual o artista pintava suas 
impressões. Em um mundo fotografado em demasia, focou nos processos 
internos da criatividade, no expressionismo e na arte abstrata. Tal simi-
litude é também atribuída ao escritor e a descrição para os seus leitores, 
uma vez que a imagem também pode fazer isso. Em suma: a fotografia 
inicial, de expressão objetiva e informativa, deslocou essa expressão 
da arte para aquilo que o autor chama de fazimento interno, ou seja: ao 
invés de externar um mundo correspondente ao já conhecido, os artistas 
passaram a dedicar-se ao processo criativo, do fazer, da criação. Com tal 
ação, a fotografia oferece uma espécie de libertação das outras artes em 
relação a um processo que já perdurava por muito tempo. Para o autor, 
a relação meios e usuários é intrínseca: quente ou fria, mais ou menos 
saturação dos meios, clássica McLuhan que não conseguimos fugir. Para 
o bem ou para o mal, é o próprio homem responsável pela criação de 
mecanismos de defesa aos estímulos externos da tecnologia, analógica 
ou digital, mecânica ou elétrica. Segundo ele, a educação seria a defesa 
civil contra os meios de massa. Décadas depois, a massa foi dissipada 
por uma pulverização de conteúdos e meios oriunda da TV à cabo e 
amplamente difundida com os dispositivos móveis e as mídias sociais 
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surgidas dessa tecnologia. É com base nesse deslocamento que propomos 
nas sombras das reflexões supracitadas, de que além de falhar a ação da 
defesa civil da educação nesse controle, a própria educação se entorpece 
de tais mecanismos tecnológicos dos quais ela deveria se proteger. Ao 
incorporar tais sistemas e meios aos ensinos e práticas sociais como ato 
educante, funciona tal como uma anestesia ao fato de que a sua melhor 
utilização seja a compreensão crítica de seus mecanismos estruturais 
para a consciência social e humana de suas articulações que dominam 
não por coagir, mas por cooptar nas suas práticas. A irracionalidade das 
formas e conteúdo, bem como sua origem e funcionamentos, atua de 
maneira a amenizar seus efeitos e a cativar pela prática e incorporação, 
como o sentimento de pertencimento das grandes teletransmissoras, 
como a Rede Globo de televisão, no Brasil, que atinge quase a totali-
dade dos lares e que transmite uma mesma mensagem geradora de uma 
espécie de comunhão: todos, naquele instante de hora nobre, dividem 
o mesmo pão e mantém a mesma relação social nos extremos norte e 
sul, com o linguajar, regionalismos e sotaques das regiões dominantes, 
evidenciadas em boa parte das transmissões, especialmente as ao vivo, 
na qual toda a sociedade se sente no mesmo tempo-espaço. 

No ínterim da fotografia desde sua criação até os anos 2020, refor-
çou-se a proposta de que: “na era da fotografia, a linguagem adquire 
caráter gráfico/icônico, cujo significado tem pouco a ver com o universo 
semântico, e nada com a república das letras. Se abrirmos a Life, 1938, 
as fotos e gestos então considerados normas, hoje, nos transmitem a 
sensação de um tempo mais remoto” (McLuhan, 1964, pp. 221-222). 
Tal revelação é baseada na noção característica da fotografia e da sua 
íntima relação com o espaço-tempo. Para McLuhan (1964), a fotografia 
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é capaz de abolir esse conceito: o efeito de aceleração da sequência 
temporal de abolir o tempo, mais o espaço, como o telégrafo e o cabo 
submarino o fizeram. Para ele, a fotografia altera tanto as nossas atitudes 
externas quando as nossas atitudes e diálogos internos, ao ponto em que 
o autor afirma que a idade de Jung e Freud é a idade da fotografia, dos 
matizes das atitudes autocríticas. No avanço de sua discussão, o autor 
expressa a força que a fotografia exercia no mundo das embalagens e 
dos displays publicitários, e nas lojas de magazines em geral. Finaliza 
o texto com os seguintes argumentos:

O mundo do corpo e do espírito observado por Baudelaire e Ber-
nard não era um mundo fotográfico, mas um conjunto não-visual 
de relações, tal como o físico, por exemplo, encontra, graças à nova 
matemática e à Estatística. Pode-se dizer que a fotografia também 
chamou a atenção para o mundo infra visual das bactérias, o que fez 
com que Louis Pasteur fosse proibido da prática da Medicina por 
seus colegas indignados. Assim como o pintor Samuel Morse sem 
querer se projetou no mundo não-visual do telégrafo, assim a foto-
grafia de fato transcende o pictórico para captar os gestos e atitudes 
internas tanto do corpo como do espírito, liberando os mundos da 
endocrinologia e da psicopatologia. Sem apreender as suas relações 
com os outros meios, velhos e novos, é impossível compreender 
o meio da fotografia. Como extensões que são de nossos sistemas 
físico e nervoso, os meios constituem um mundo de interações bio-
químicas que sempre busca um novo equilíbrio quando ocorre uma 
nova extensão. Na América, as pessoas toleram as suas imagens no 
espelho ou numa foto, mas sentem-se incomodadas pelo som gravado 
de suas próprias vozes. Os mundos visual e da fotografia são áreas 
de anestesia que conferem segurança. (McLuhan, 1964, p. 228). 

Para o autor, portanto, sempre que ocorre uma nova extensão dos 
meios – ou o desenvolvimento de um meio novo, como a Internet – há 
uma modificação em nossa estrutura humana e social que justifica a 
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necessidade de buscar um novo equilíbrio. Caberá, portanto, nas consi-
derações, relativizar as épocas e ampliar essa noção para a convergência 
proposta em nosso objetivo que é de dialogar tais argumentos ao da 
memória e das mídias sociais. 

2 Fora da Memória e por Dentro da História

Nosso segundo texto a ser descrito para poder estabelecer uma 
discussão com o texto inicial de McLuhan (1964) é o clássico História 
e Memória, de Le Goff (2006). É justamente pelo aparente distancia-
mento de áreas e de temáticas que observamos uma necessidade de 
ampla leitura para aproximar algumas noções – aparentemente – tão 
distantes, mas reconhecidas e observadas nas nossas práticas sociais 
diárias. A fotografia é o que faz a liga. Voltaremos, em breve, a ela. 
Agora, aos conceitos do texto: nos concentraremos nos termos do título 
de sua obra para podermos fazer, no espaço de um texto como este, os 
apontamentos necessários. Para Le Goff (2006), história e memória 
centram-se na relação entre o Espaço e o Tempo e apresentam e de-
batem visões historiográficas. Primeiros, vamos distinguir os termos e 
seus conceitos: História, segundo o autor, é centrada na reflexão sobre 
a história na temporalidade, sua periodização, liga-se às necessidades 
e às situações presentes nas quais os acontecimentos têm ressonância. 
Mais: o historiador parte do presente para apresentar questões do pas-
sado. Entre seus instrumentos de pesquisa, o historiador tem diante 
de si documentos diversos – entre eles a fotografia, daí nosso diálogo 
entre os autores. Ainda para ele, todo documento é um monumento ou 
um texto, e nunca é puro, cuja objetividade constrói-se pouco a pouco 
pelas revisões incessantes do trabalho de verificações sucessivas e acu-
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mulação de verdades parciais. Le Goff (2006) acrescenta na discussão 
o estabelecimento da constituição de memória pela mídia, que é uma 
das bases da história. A passagem que o autor traz é de Eliseu Verón, 
que analisou o modo como os meios de comunicação constroem hoje 
o acontecimento e no qual afirma que a imprensa sendo o lugar de uma 
multiplicidade de modos de construção, o rádio seguiria os aconteci-
mentos e definiria o som, enquanto a televisão forneceria as imagens 
que ficarão na memória e assegurarão a homogeneização do imaginário 
social. Para o autor, este é o produto de uma construção que compromete 
o sentido histórico das sociedades e a validade de uma verdade histórica 
e fundamento do trabalho histórico (uma vez que é determinado pelo 
discurso da informação). 

O segundo ponto presente no título, a Memória, também necessita 
de uma conceituação. De modo geral, no texto de Le Goff (2006), o 
conceito é dedicado à memória como ela surge nas ciências humanas e se 
ocupa da memória coletiva em detrimento das individuais. Varia muito 
em decorrência da presença e da ausência da escrita para ligar-se à vida 
social. Assim como a informação e a comunicação de massa descrita 
por McLuhan (1964), a memória coletiva a partir de 1950 é elucidada 
pela evolução das sociedades, sendo um elemento essencial de identi-
dade (individual ou coletiva), possuindo características de dominação 
(sobretudo nas sociedades orais) uma vez que permite compreender a 
luta pela dominação da recordação e da tradição. Sua apreensão depende 
do ambiente social e político; é aquisição da posse de imagens e textos 
que falam do passado, de uma apropriação do tempo. É nessa linha que 
a memória coletiva e a sua forma científica (a história) aparece aplicada 
a dois tipos de materiais: os documentos e os monumentos, no qual 
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hoje aplica-se aos documentos o status de monumentos, tratando-os 
de modo quantitativo. Dos dois, vamos aprofundar nos documentos a 
nossa investigação. Enquanto os monumentos são herança do passado, 
os documentos são unidades investigativas que são deliberadamente 
escolhidas pelo historiador e possuem o significado próprio de provar 
alguma coisa. O que determina a transformação de um documento em 
monumento é a sua utilização pelo poder; e o objetivo dessa concepção 
é o de evitar que a revolução documental necessária se transforme num 
derivativo e desvie o historiador do seu dever principal que é a crítica 
do documento enquanto monumento.

Dessa forma, História e Memória estão imbricadas: 

Em primeiro lugar, porque há pelo menos duas histórias e voltarei a 
este ponto: a da memória coletiva e a dos historiadores. A primeira 
é essencialmente mítica, deformada, anacrônica, mas constitui o 
vivido desta relação nunca acabada entre o presente e o passado. É 
desejável que a informação histórica, fornecida pelos historiadores 
de ofício, vulgarizada pela escola (ou pelo menos deveria sê-lo) e 
os mass media, corrija esta história tradicional falseada. A história 
deve esclarecer a memória e ajudá-la a retificar os seus erros. Mas 
estará o historiador imunizado contra uma doença senão do passado, 
pelo menos do presente e, talvez, uma imagem inconsciente de um 
futuro sonhado? (Le Goff, 2006, p. 29).

O passado é o objeto da historia; a memória um dos seus objetos. 
Le Goff (2006) afirma que as memórias se tornaram pouco a pouco 
elementos paralelos à história, mais do que a história mesma, uma 
vez que a complacência dos autores perante si mesmos, a procura de 
efeitos literários, os gostos pela pura narração desviam-nos da história 
e transformam-se num material suspeito da história. O testemunho, 
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complementa, tende a reentrar no domínio da história, mas levante 
problemas ao historiador com o desenvolvimento dos media, a evolução 
do jornalismo. Na relação com a mídia, o trecho a seguir é de extrema 
importância: 

Num estudo notável, Eliseu Verón analisou o modo como os media 
“constroem hoje o acontecimento”. A propósito do acidente na cen-
tral nuclear americana de Three Mile Island (março-abril de 1979), 
mostra como, neste caso, característico dos acontecimentos tecno-
lógicos cada vez mais importantes e numerosos, “é difícil construir 
um acontecimento atual com bombas, válvulas, turbinas e sobretudo 
radiações, que não se veja”. O que obriga a uma transcrição feita 
pelos media: “É o discurso didático, nomeadamente na televisão, 
que se encarrega de transcrever para a informação a linguagem das 
tecnologias”. Mas o discurso da informação para os novos media 
contém perigos cada vez maiores pela constituição de memória que 
é uma das bases da história. “Se a imprensa é o lugar de uma multi-
plicidade de modos de construção, a rádio segue os acontecimentos e 
define-lhes o som, enquanto que a televisão fornece as imagens que 
ficarão na memória e assegurarão a homogeneização do imaginário 
social”. Deparamos aqui com o que sempre foi o “acontecimento’ 
em história – da história vivida e memorizada e da história científica 
com base em documentos (Le Goff, 2006, p. 142). 

Em todo caso, para que o múltiplos modo de abordar um docu-
mento possa contribuir para uma história total, é necessário não isolar 
os documentos do conjunto de monumentos de que fazem parte. Esse 
novo documento vai além dos textos tradicionais e é transformado 
em dado e precisa ser tratado como documento/monumento, sendo 
urgente elaborar nova erudição que dê conta de transferir tal docu-
mento/monumento do campo da memória para o da ciência histórica. 
(Le Goff, 2006).
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3 Redes e Mídias Sociais

O último elemento apresentado em nosso trabalho é a Mídia Social. 
Ou Mídias Sociais, no plural, como forma de generalização para realizar 
um agrupamento de todos os canais que propiciam essa interatividade 
e interação. Sem danos para as nossas considerações, a generalização 
tem o objetivo de tornar um fenômeno de diversos meios e utilizações 
em um objeto único de certa visibilidade. É claro que a simplificação 
proposta não tem como outro objetivo aquele de reunir em um objeto 
veículos como o Instagram, Facebook, Orkut, LinkeDIn, e todos os 
outros atuais e utilizados pela população. Uma primeira fundamental 
observação acerca desse meio de comunicação – a internet – e de seus 
veículos ali presentes (sites ou aplicativos) é a de que preferimos a 
utilização da terminologia Midia Social em detrimento da Rede Social 
uma vez que a segunda delas generaliza de forma reducionista o fenô-
meno midiático visto. Rede Social aparece de forma sistematizada por 
volta dos anos 50 com a noção de que qualquer rede na qual pessoas 
de uma sociedade ou comunidade estão imersas e se relacionam é, por 
definição, uma rede social. Dela participam membros mais ou menos 
centrais, que formam laços fracos e fortes, cada um com sua característica 
e importâncias próprias (Mitchell, 1969). Isso basta para exemplificar 
e entender que, basicamente, qualquer relação interpessoal, seja fami-
liar, de trabalho, na escola, universidade, clube de campo, seja o que 
for, caracteriza-se como uma rede social. A partir dos anos 90 e com 
o desenvolvimento, popularização, barateamento e acessibilidade de 
tecnologias como o celular e o computador, um novo panorama surgiu 
na sociedade: a comunicação e o encontro, das pessoas, não mais nas 
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rodas de conversas e nos ambientes tradicionais e presenciais, mas agora 
naqueles meios eletrônicos até então nunca experimentados. Aos poucos, 
essas tecnologias foram desenvolvendo formas de prover essa interação 
entre pessoas agora dentro da própria tecnologia, que passou a fazer a 
intermediação da comunicação, em princípio básica e essencial, como 
troca de dados e informações primárias, até o desenvolvimento de novas 
atividades e hábitos, como troca de emails em grupo e participação de 
formato coletivo. 

Farei tal relato sobre a ampliação dessas redes sociais para o de-
senvolvimento das mídias sociais a partir das informações retidas em 
minha própria memória. O fato de ter vivenciado tais transformações 
ao longo das últimas três décadas e de poder, nesse espaço, transcre-
ver minhas próprias memórias afim de transformá-las em elementos 
de informação para consulta histórica – e dentro de nossa proposta de 
diálogo, portanto – é uma forma de gerar material para revisão e efeitos 
de comparação com outras noções objetivas já descritas na literatura da 
comunicação. Retomemos o contexto com uma breve revisão e resumo 
das memórias sobre o avanço tecnológico: um dos primeiros sistemas 
de comunicação que possibilitou a relação de diversos indivíduos por 
meio de uma intermediação eletrônica foi o videogame. Ainda nos anos 
90, antes da popularização dos celulares, os consoles vislumbravam a 
possibilidade de interligá-los gerando a primeira rede eletrônica comu-
nicativa que reuniria um grupo de indivíduos. Não delineava, porém, o 
que temos nos anos 2019 como mídia social. Na sequência, os celulares 
possibilitariam ligação entre mais de um indivíduo. Também permiti-
riam o envio de mensagens sms para mais de uma pessoa ao mesmo 
tempo. Os computadores foram difundidos popularizando os e-mails 
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e as salas de bate-papo: os Chats. Aparecem os smartphones que se 
ligam à Internet, concomitantemente ao desenvolvimento de servidores 
para jogos tanto em computadores quanto em consoles próprios. Neste 
ponto, os avanços tecnológicos são claros e deixam evidentes que suas 
potencialidades dependem mais das formas de monetização possíveis 
do que da sua necessidade para uma vida mais saudável e consciente. 

A primeira grande mídia eletrônica segmentada (ou a que mais se 
popularizou) que mais se aproximou da noção de mídia social que mi-
nha geração, a Y, (nascidos no final dos anos 70 até início dos anos 90) 
usufruiu foi a comunicação pelo mIRC, um produto/cliente de Internet 
Relay Chat – IRC. O que caracteriza tal noção de mídia social é que 
o serviço mIRC tinha o objetivo de proporcionar um canal de comu-
nicação no qual milhares de pessoas poderiam conversar e interagir. 
Reunia, por intermédio de um dispositivo eletrônico, diversas pessoas 
em uma plataforma de interação com o objetivo de estimular as rela-
ções, aproximar gostos e hábitos específicos e favorecer a aproximação 
de pessoas. Na sequência vieram os comunicadores mais utilizados 
pela parcela maior da população pela simplicidade da sua plataforma: 
ICQ, MSN. O grande sistema eletrônico que expôs os mecanismos que 
levariam às relações atuais de uma rede social para uma grande mídia 
foi, no Brasil, o site Orkut. Já havia, na época, as interações via blogs, 
mas nada sistematizou a relação social inédita que se criou como essa 
plataforma. Basicamente, acessava-se o site, digitava-se login e senha 
e uma interface de relacionamento e interação aparecia. Era possível 
procurar pessoas, adicionar gostos, criar comunicadas, trocar fotos, 
mensagens, escrever testemunhos sobre o outro. Logo foi possível 
também se comunicar instantaneamente por ele. Dessa forma, as redes 
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sociais que conhecíamos antes do desenvolvimento de tantos dispositi-
vos eletrônicos que proporcionam interação foram logo se apoderando 
de uma nova forma de relação: a mediada por plataformas, sistemas, 
programação e relações comerciais. Nesse ínterim, mídias como o 
Instagram direcionou sua atividade principalmente para a vertente da 
fotografia em detrimento do texto verbal escrito. E é nessa conjunção 
entre os textos supra citados e a noção de mídia social que estabelece-
remos, a seguir, as considerações que julgamos pertinentes. 

4 Considerações Finais

Pudemos observar na revisão e organização dos textos de McLuhan 
(1964) e de Le Goff (2006), e dos conceitos sobre Rede Social, bem 
como na narrativa com base na memória sobre o desenvolvimento e 
popularização das Mídias Sociais que a fotografia modificou o corpo 
social, assim como toda tecnológica o faz, e adentrou também no campo 
dos media com sua ampla utilização nessas novas formas de relacio-
namento que surgiram nas últimas décadas. O que entendemos como 
o mais esclarecedor em ambos os textos é o viés da imagem que atua 
de forma contínua e com objetivos específicos, além de toda a questão 
artística e cultural não aprofundada nesse trabalho. O motivo é deixar 
pormenorizadas as relações sociais naturalizadas, as recorrências na 
constituição de uma memória coletiva e sua atribuição enquanto monu-
mento/documento de um fazer histórico que reflete a própria sociedade 
em sua nudez através das paredes e não as características meramente 
técnicas ou filosóficas desse sistema visual de comunicação. 

Notamos que as mídias sociais, hoje, nos moldes em que as utiliza-
mos, contribui com o corpo social para a constituição de uma memória 
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que será estruturada e eventualmente caracterizada em um elemento 
de constituição histórica. A grande alteração não está no sistema de 
comunicação visual, em si, mas na forma e nos agentes que a utiliza: a 
fotografia passou a ser a representação muitas vezes do si mesmo em 
um ambiente em que está presente uma coletividade. É como se em uma 
sala de reuniões de antigamente todos falassem sobre si, com breves 
comentários de um terceiro que, muitas vezes, é ignorado. Embora as 
estruturas se diferenciem, seja em meio eletrônico e analógico, seja 
em aplicações práticas, é um análogo ao monóculo citado no começo 
desse trabalho: um que olha para si mesmo e que oferece aos outros 
para olharem para ele. As mídias sociais em sua estrutura organizacional 
permitem que o indivíduo fale de si para os outros, que o escutam e que 
respondem muitas vezes também falando de si para aquele primeiro. 
Não importa a ordem do diálogo, é o discurso do eu sozinho. A ima-
gem nesse contexto reforça além da memória coletiva alguns estigmas 
sociais que também fazem parte da constituição de um corpo social, e 
marcam dessa maneira a ampla e íntima utilização individual da foto-
grafia como um reforço narcisista em comparação a formação de uma 
noção geral causada pela comunicação comercial. É claro que este não 
é o único aspecto da fotografia nas mídias sociais que podemos utilizar 
para exemplificar suas transformações, mas talvez seja um dos mais 
necessários pela relação crítica que se forma. Qual o ponto de equilíbrio 
necessário para lidar com essas mensagens, nesses novos meios sociais, 
que são midiatizadas e que tem diversos contextos econômicos? Como 
entender a nova fotografia e entender como apagar a luz? 

Nossa permanência da crítica no tempo presente refuta amplas 
possibilidade interpretativas que somente serão melhor delineadas e 
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entendidas no tempo futuro, quando o resgate dessas memórias em 
ampla escritura, hoje, poderá ser convertido em documentos e itens 
do fazer histórico. A história dará conta de apresentar esse fenômeno 
razoavelmente da maneira com a qual o vivenciamos e falará sobre 
como ele utilizou a fotografia? A fotografia foi utilizada ou ela que se 
utilizou da profusão dos canais de comunicação? As dúvidas futuras 
são elementos práticos de hoje postos em evidência após sua saturação, 
o que lhe favorece um entendimento acerca do seu conteúdo e práticas 
sociais. Espera-se, portanto, que a nossa memória e o fazer histórico 
se encarreguem de explicar às gerações futuras e a nós mesmos, se o 
tempo permitir, como se constrói um bordel sem paredes e porque o 
fotografamos e postamos em nossas mídias sociais. Mostrar a si e res-
ponder também mostrando a si como resposta ao primeiro interlocutor 
é a nova linguagem falada na torre de Babel.
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A fotografia é uma união de várias descobertas e invenções. A pri-
meira delas foi a câmara escura, em que a sua descoberta é atribuída 
ao filósofo Aristóteles (384-332 a.C.). Ela permitia visualizar eclipses 
solares sem prejudicar os olhos, através de um pequeno furo na câmara. 
A primeira imagem fotográfica reconhecida é uma imagem produzida 
em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niépce numa placa de estanho 
coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado Betume 
da Judeia. Ao longo do tempo, foram feitas diversas descobertas para 
o desenvolvimento da fotografia, até chegar o que é hoje. A essência da 
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forma de fazer fotografia não mudou, mas com os avanços tecnológicos 
a qualidade da fotografia melhorou muito, aumentado a resolução e a 
realidade das cores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Fotografia Digital

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

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

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

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

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

• 1984 - Apple introduz os computadores Macintosh;

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Cores digitais

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

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

 RGB

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

• Branco – RGB (255,255,255)

• Azul – RGB (0,0,255)

• Vermelho – RGB (255,0,0)

• Verde – RGB (0,255,0)

• Amarelo – RGB (255,255,0)

• Magenta – RGB (255,0,255)

• Ciano – RGB (0,255,255)

• Preto – RGB (0,0,0)
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 CMYK

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

2 Fotografia Analógica x Fotografia Digital

Atualmente, apesar da crescente ascensão da tecnologia, ainda exis-
tem alguns fotógrafos que se interessam e utilizam as câmeras com filme 
analógico. Assim como as lentes de câmeras diferentes possuem usos 
diferentes, tanto uma fotografia digital quanto uma analógica, também 
possui seus respectivos tipos de lugares. Não podemos dizer que uma 
é melhor que a outra, porque tudo depende da situação, mas ambos os 
formatos possuem os seus prós e contras.



58

Na fotografia analógica, a reação química que ocorre quando a luz 
entra através da lente, cai sobre o filme, e reproduz uma representação 
nítida, exata e negativa do objeto que está sendo fotografado, por isso 
que muitos fotógrafos preferem a fotografia analógica, devido a nitidez 
e qualidade da imagem, que não é possível na fotografia digital. Mas 
o que acaba encarecendo o resultado final é ter que comprar e ter que 
revelar os filmes.

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

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

2.1 Fotografia panorâmica

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

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

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

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

Figura 6. Selfie. fanfoto (2018)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Democratização Fotográfica

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

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

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

Ironicamente, a contemporaneidade coloca a fotografia diante do pro-
blema da produtibilidade e da reprodutibilidade técnica: pela saturação, 
pelo excesso, chega-se à não-absorção, à cegueira, à invisibilidade da 
fotografia. Na era da produtibilidade técnica, fotógrafo é aquele que tem 
uma câmera e um computador ligado à rede, se fazendo assim existente. 
Nessa massa de imagens em produção e circulação, possivelmente sem 
qualquer conexão indiciária referencial ou, a fotografia pode deixar de 
ser percebida e apreendida como meio dotado de conteúdo sensível. 
Por conseguinte, o sujeito que fotografa deixa de ser entendido como 
ser criador de imagens fotográficas poéticas e/ou documentais e é en-
tendido como peça do sistema.
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A fotografia evoluiu muito nos últimos anos. Os smartphones também 
participaram desta evolução, criando câmeras de altíssima qualidade 
e excelente resolução. No entanto, para alguém que busca apenas um 
registro reconhecível de um momento que passou, os smartphones 
dão conta do recado. A sociedade está vivenciando um momento de 
crescimento das inovações tecnológicas, Castells (2005) explica que:

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

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

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

Conclusão

Houve um tempo que a fotografia era documento, era um registro 
da família. Com a evolução das câmeras, os registros foram se popula-
rizando, cada família já pode ter a sua própria máquina, hoje em dia os 
celulares substituem as câmeras profissionais, e não há necessidade de 
recorrer a um profissional de fotografia. Mas uma pessoa que não tenha 
algum tipo de treinamento fotográfico vai ter dificuldade em conseguir 
um resultado melhor nas fotografias com seu smartphone pois apesar 
de algumas tentativas da indústria de tecnologia o aparelho ainda não 
fotografa sozinho. Portanto, a evolução tecnológica e a acessibilidade 
da população em registrar os momentos, dificilmente substituirá o 
profissional de fotografia, pois a diferença entre ter uma câmera e ser 
fotógrafo está no dom de capturar momentos, e não apenas imagens.
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A Imagem Fotográfica enquanto uma Nova 
Forma de Escrita: como o Instagram e as 
Redes Sociais Demandam uma Nova Ecologia 
dos Meios e Propõem uma Nova Forma de 
Comunicação

Jefferson Barcellos1

Denis Renó2

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

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

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

Metodologia

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

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

A Imagem Fotográfica Argêntica ao Pixel 

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

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

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

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

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

Figura 2. Câmara escura. Falieri (2006)

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

Figura 4. Colódio Seco. Sassaki (2014)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consumo e Imagens

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

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

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

Figura 8. Smartphone. Grigonis (2018)

Exemplos Imagéticos sobre a Rede e o Consumo

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

Figura 9. Wish [@wish] (2019)

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

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

Uma nova oralidade se propõem, por mais paradoxal que isso possa 
se apresentar, é uma oralidade calçada em em construções imagéticas 
de onde, em muitos casos sabe-se da origem da foto em questão, mas 
não se tem nenhuma idéia do caminho que ela irá se transmutar nem 
tão pouco qual será a carga narrativa que a mesma irá carregar. Uma 
simples compra, um simples desejo de consumo, ou uma posição po-
lítica entram na saara da fotografia, ou melhor da pós fotografia, como 
pontua FontCuberta, e estabelece novas formas de diálogo, carregado de 
simbologias, referentes, signos e significados. Portanto, não é exagero 
classificar os novos tempos de tempos imagéticos, ou de uma oralidade 
imagética.
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Entretanto, como já nos dizia McLuhan (2005), os meios não des-
troem-se entre si, e sim se transformam, coletivamente. Ao observarmos 
o Instagram, percebemos algo das paredes e dos álbuns de fotografia. 
O uso da fotografia como linguagem tem sido intensificado pela facili-
dade de se produzir esses registros, ainda que questionáveis em termos 
estéticos e técnicos.
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Comunicação: o Processo Projetual 
Arquitetônico e a Transmissão de Mensagens 
através da Linguagem Não-verbal
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O uso de uma mídia digital foi capaz de possibilitar um novo pro-
cesso de pensar a arquitetura e seu modo de projetar. Durante as etapas 
de concepção de um projeto, o arquiteto se utiliza de representações e 
da comunicação para traduzir suas ideias ao cliente, onde ambos par-
ticipam juntos na tomada de decisões, necessárias durante o processo. 
Posteriormente, todas as ideias são materializadas na forma digital pelos 
programas e imagens (Fakhoury, 2018).

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

1. Mestre em Mídia e Tecnologia, pesquisadora na Universidade Estadual Paulista 
- UNESP – LAB SACI (Laboratório de Sistemas Adaptativos e Comunicação 
Inteligente).

 E-mail: reefakhoury@gmail.com
2. Professor Titular MS6, pesquisador na Universidade Estadual Paulista - UNESP  

– LAB SACI (Laboratório de Sistemas Adaptativos e Comunicação Inteligente). 
 E-mail: fermarar@fc.unesp.com (IN MEMORIAM)



89

1 A Comunicação como um Processo

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

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

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

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

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

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

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

2 O Processo de Comunicação

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

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

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

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

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

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

2.1 O processo de comunicação no processo projetual

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

Figura 3. Fsm East River Competition, New York 2001, Diagramas conceituais de 
Torsão de Peter Eisenman. Suárez e Labory (2017, p. 51)
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Como comunicar as ideias sem utilizar uma linguagem verbal, 
principalmente de forma gráfica? (Rivera, 2016). Os diferentes tipos 
existentes de comunicação estão sempre em constante evolução. No 
campo da arquitetura, a comunicação entre o arquiteto e seu cliente 
baseia-se em uma relação que usa tudo, desde a comunicação verbal 
até os desenhos arquitetônicos técnicos (Figura 3), gerados ou não por 
computador, para se comunicar (Norouzi, 2015).

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

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

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

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

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

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

3 O Contexto Arquitetônico

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 A Participação do Cliente no Processo e sua Comunicação com o 
Arquiteto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Conclusão

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

Toda imagem criada a partir dos recursos virtuais, que se designam 
como imagens virtuais, são manipuláveis e podem alterar a distinção 
entre o que é virtual e o que é de fato real, na medida em que propõem 
mundos simulados, imaginários e ilusórios. Contudo, a imagem pode 
se tornar perigosa, caso tenha demasiado excesso de semelhança com 
o real, provocando confusão entre a imagem e o representado, ou caso 
tenha ausência de semelhança, causando uma inútil ilegibilidade. Logo, 
a principal característica desta imagem deve ser a de imitar com tanta 
perfeição o representado ao ponto de poderem se tornar virtuais junta-
mente com a ilusão da própria realidade, sem, todavia, o serem (Joly, 
2007).

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

As partes deste trabalho, todo o conteúdo (os textos e as imagens), 
foram retiradas e utilizadas do capítulo teórico inicial da dissertação 
de mestrado previamente finalizada, já defendida e aprovada (em refe-
rência – Fakhoury, 2018).
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Búsquedas Expresivas, Compromiso y 
Conocimiento: el Cine de Jaime Rosales

Inmaculada Gordillo1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Las Horas del Día: la Monotonía y la Transgresión

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

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

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

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

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

2 La Soledad: la Fragilidad del ser Humano

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

Según confirma Rosales,

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

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

a medida que voy acumulando experiencias vitales, también acumulo 
ideas narrativas. Y una de ellas proviene un poco de la filosofía. Surge 
de la necesidad de buscar nuevas formas de expresión para nuevos 
contenidos. Para mí, un plano es como un bloque de espacio-tiempo 
y veo que lo puedo dividir en dos para aportar expresividad. Luego 
intento conformar un corpus lingüístico, unas reglas sobre las que 
sostener esta polivisión, para no dejarla simplemente en un efecto 
o un recurso. Y, así, las voy pensando en paralelo, mientras escribo 
el guion. (Leach, 2008)

La polivisión sugiere en cada plano la soledad, la incomunicación 
y la fragilidad del ser humano. Los encuadres, los fuera de campo, la 
falta de sintaxis tradicional plano/contraplano y los silencios se com-
plementan con ese final donde se subraya la tristeza y el aislamiento 
latente en toda la película. Los personajes de carne y hueso se acercan 
a lo documental para traspasar con su verdad la pantalla y la falta de 
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resolución tradicional en la historia los sitúa en el plano de la vida más 
que en la del cine.

3 Tiro en la Cabeza: el Terrorismo desde Lejos

Rosales confiesa que después conocer la noticia asesinato de los 
policías Centeno y Trapero en Capbreton, vio clara una película y, dos 
meses después, estaba rodando en San Sebastián. Sin un guion muy 
elaborado, un equipo de once personas, sin actores profesionales y 
escaso presupuesto. Así pues, Rosales vuelve a partir de la prensa para 
inspirarse y volver a dos temas relacionados que no le son del todo aje-
nos: la muerte violenta (Las horas del día) y a los atentados terroristas 
(La soledad). Tiro en la cabeza cuenta el asesinato de dos guardias civiles 
a manos de la banda terrorista ETA, sucedido en diciembre de 2007. 
Pero su apuesta formal esta vez es sumamente arriesgada, a la vez que 
coherente con el contenido narrativo de la historia. En esta ocasión opta 
por una forma de expresar que refleja una especie de auricularización 
externa (utilizando el concepto acuñado por François Jost), es decir, una 
perspectiva narrativa del sonido que está situada fuera de los hechos, 
observando a distancia y con la máxima objetividad posible.

El filme nos enfrenta a Jon, un tipo aparente normal y con una vida 
corriente: se levanta, desayuna, arregla sus cosas, se reúne con abogados, 
conoce a una chica, pasan la noche juntos… vive una vida donde la 
cotidianidad no deja traslucir ninguna situación extraordinaria. Un buen 
día se sube a un coche y cruza la frontera hacia Francia. A la mañana 
siguiente, tras lo que parece un encuentro fortuito, Jon y su acompañante 
matan a dos guardias civiles vestidos de paisano.
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Para rodar la película se utilizaron teleobjetivos que recogían, a 
gran distancia, un seguimiento de los personajes. Como un voyeur 
o un detective con prismáticos, el espectador espía desde lejos a los 
personajes e intenta entender algo que no se capta del todo, ya que los 
diálogos no se oyen.

Ante la coincidencia de dos personajes protagonistas asesinos, Abel 
en Las horas del día y Jon en Tiro en la cabeza, Rosales matiza:

hay muchos puntos en común, en el fondo, son dos tipos aparentemen-
te normales que matan. Sin embargo, en Las horas..., no se explican 
los motivos por los que mata Abel. Y la reflexión de la película es: 
hay un problema que se suele simplificar, pero la realidad es que no 
sabemos por qué existe. Tenemos que buscar raíces más complejas. 
En el caso del personaje de Tiro..., Jon, se sabe perfectamente por 
qué mata, lo hace por sus ideas. Mientras Abel sufre un desajuste 
con un esquema de vida que no sabes cómo debería ajustarse, Jon 
tiene detrás toda una ideología. El absurdo está en que una ideología 
nos lleve a matar. (Leach, 2008)

La película es difícil, pero pone sobre la mesa una reflexión intere-
sante sobre el problema terrorista, humanizando al personaje y acercando 
al espectador a otras problemáticas más allá de las cifras y los datos 
impersonales de los informativos.

4 Sueño y Silencio: Aprender a Vivir con Ausencias

Esta película surge de ciertas emociones y conceptos sin una his-
toria sólida que las sustente. Parece que la idea previa del cineasta no 
era contar nada en concreto, ni transmitir un mensaje a partir de piezas 
que organicen un mensaje cerrado y concluyente, sino que su búsqueda 
indaga más hacia “una experiencia emocional” (Álvarez). Rodada en 
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blanco y negro, con actores naturales y con la participación del artista 
Miquel Barceló, Sueño y silencio está concebida de una forma experi-
mental. Para algunos críticos se trata de cine en estado puro “arriesgado, 
formalista y minoritario”, para otros su película más difícil y críptica. 

Sueño y silencio nos acerca a Oriol y Yolanda, un matrimonio que 
vive en París con sus dos hijas. En sus vacaciones al Delta del Ebro 
sufren un accidente de automóvil y muere una de ellas. A partir de ahí el 
drama, el dolor y la ausencia se instalan en sus vidas y deben aprender 
a vivir de nuevo. 

La película está estructurada en una sucesión de planos secuencia 
que se organizan, casi todos ellos, en un único plano que generalmente 
no recoge la acción (mínima), sino que la sitúa en un expresivo fuera 
de campo.

Así, Rosales nos invita a entrar dentro del dolor íntimo de una 
familia y nos permite sufrir con ella el sentimiento de la ausencia. El 
naturalismo le interesa más que la palabra y que cualquier elemento ex-
tradiegético que pueda tergiversar lo real; el silencio es más explicativo 
que las acciones y la espontaneidad de los actores sustituye a un guion 
cerrado. Es un Rosales en estado puro donde se ha despojado de todo 
artificio -incluso de una historia- para reflejar emociones y explorar el 
dolor. El blanco y negro de grano grueso tiene aporta significados, lo 
mismo que un par de planos en color que parecen indicar una pequeña 
luz en el horizonte. Rosales prefiere la cámara fija y que los personajes 
entren y salgan del plano, pero también sabe colocarla discretamente 
tratando de no molestar al dolido matrimonio en su intimidad, o per-
sigue transmitir la búsqueda de esa vida perdida con esos travellings 
de acompañamiento al ir al lugar del accidente o en el paseo por el 



120

parque. Los diálogos fluyen con la misma verdad y espontaneidad que 
las situaciones, y llama la atención por ejemplo la autenticidad de esa 
conversación de un matrimonio golpeado y distanciado… con reproches 
que hablan más de dolor que de infidelidad (Chico, 2012).

Rosales no escatima tiempo para narrar lo que aparentemente no 
tiene importancia, los silencios, las esperas, la tristeza alargada en 
un tiempo muerto… busca los sueños dentro de las aspiraciones más 
secretas y los dolores más hondos, revestidos de silencio a causa del 
pudor. La intensidad de las emociones rechaza cualquier impostura, 
como palabras de más o música.

El propio director nos confiesa que se trata de la película “más 
extrema” y más elaborada de todas las suyas, con multitud de versio-
nes que finalmente dieron como resultado algo muy distinto al guion 
previsto. Antes del rodaje, el director repartió a los actores la historia 
sin diálogos y éstos improvisaron tras vivir situaciones en un ambien-
te de convivencia familiar durante algunas semanas: organizaron una 
especie de colonia durante unas semanas de trabajo que consistió en 
leer cosas biográficas juntos, o en llevar a cabo dinámicas como que 
Yolanda llevara a las niñas de compras y luego le enseñaran lo que 
habían comprado, o que Oriol hiciera una cena para todos con Jaime 
incluido, y que recogieran la comida como lo harían en su casa sin que 
Rosales dijese nada. “Otro día, por ejemplo, Oriol y Yolanda tenían que 
ir al cine y pactar la película entre los dos”, señala Rosales. “Intercam-
biamos información, planteamos situaciones y experiencias, pero nunca 
ensayamos una escena y nunca les dije lo que teníamos que hacer. Lo 
que hice es crear unos mecanismos de confianza para que se sintieran 
seguros de sí mismos” (Álvarez, 2012).
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Según Folk (2013), Sueño y silencio hace una búsqueda de la esen-
cialidad a partir del blanco y negro, de los planos fijos y la negación 
del contraplano. Es un esfuerzo de contención:

contención en la renuncia al uso del color, contención en la renun-
cia a realizar cortes en el interior de las secuencias que eliminen 
los tiempos muertos, contención en la renuncia a repetir una toma, 
contención en la renuncia a realizar un contraplano. 

Debido a la renuncia a usar de forma superflua los recursos estéticos 
y estilísticos que el cine ofrece, las más pequeñas variaciones respecto 
a esta línea general se vuelven profundamente significantes y añaden 
nuevas capas. El caso más claro, y que más se repite en la película, es 
el movimiento de cámara:

Todo lo que es accesorio en la trama ha quedado fuera. Todo lo que 
es accesorio en los recursos ha quedado fuera. Si muevo la cámara 
es porque ese movimiento busca algo que tiene para mí mucho sen-
tido. Por ejemplo, cuando la abuela y la niña están hablando, salen 
de plano y hay un movimiento de cámara, que va a contar algo. Va 
a contar que me aparto de la diégesis, que hay algo que trasciende 
para mí la propia historia, hay algo invisible que está fuera, por eso 
se mueve la cámara. 

5 Hermosa Juventud: el rRetrato del Vacío

Natalia y Carlos tienen juventud y unos pocos de sueños, aunque 
carecen de rumbo. Están enamorados y mantienen una mirada ingenua 
ante la situación que les ha tocado vivir. Un embarazo no deseado y 
una hija hacen que su vida se llene de responsabilidades y la necesi-
dad de buscar soluciones sea su nuevo motor. Tras un título irónico, 
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Rosales nos muestra el panorama de unos jóvenes que se enfrentan a 
una crisis económica, cultural, formativa y de valores. Para Martínez 
(2014), “Rosales completa en Hermosa juventud un insoportablemente 
hermoso retrato del vacío”.

Hermosa juventud ofrece varias lecturas, como cualquier película 
de Rosales. Una más superficial presenta un panorama de los jóvenes 
y de las circunstancias de momento contemporáneo, con la crisis como 
trasfondo y la ausencia de valores y objetivos. Por otro lado, las dimen-
siones de los personajes que construye Jaime Rosales, y el vacío de sus 
propias vidas, otorga al filme dimensiones definitivas. 

En su afán de explorar la realidad, Rosales descubre los nuevos modos 
de interactuar de la generación que retrata su película, a través de nuevas 
tecnologías, titulares de pocas palabras en WhatsApp, imágenes, etc. 
Incorpora todo este lenguaje a la narrativa fílmica y ofrece fragmentos 
en su película donde la elipsis está marcada por esta forma concisa y 
superficial de relacionarse y contar. Así pues, es parte del retrato de 
la generación a la vez que una herramienta narrativa. En palabras del 
director, al elegir esta combinación de formatos pretendió “integrar esa 
forma contemporánea de relacionarse y, al mismo, tiempo, dinamizar el 
relato, porque permite elipsis más rápidas y cambiar la textura, lo que 
crea un nuevo foco de interés en la película”. Por otro lado, el empleo 
de la improvisación en los diálogos y la combinación de soportes, con 
tomas profesionales rodadas en 16 mm. e imágenes realizadas por los 
actores con mini-DV, smartphone y cámara web, aportan dinamismo 
y verosimilitud.
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Petra: una Tragedia Griega

Petra es una película con un tempo y un recorrido que evoca todo 
el cine de Jaime Rosales. Estructurada en actos desordenados, donde el 
pasado cobra nuevas dimensiones tras conocer el futuro, Rosales hace 
una película redonda sobre la facultad de sembrar daños irreparables y 
la capacidad de perdonar. Para Luis Martínez es “elegante, gamberra 
y dolorosa” (2018) y para Santiago Jurado (2019) “es un laberinto 
pasional de contradicciones y palabras escondidas”.

Petra es la historia de una joven buscándose. Su estrategia en esa in-
dagación es averiguar quién es su padre, ya que su madre (Petra Martínez) 
siempre mantuvo un secreto tajante y radical sobre el tema. Siguiendo 
una pista encuentra a Jaume, un consagrado artista egocéntrico, déspota 
y triunfador sobre el que pivotan los demás personajes de la película. 
Como Marisa (Marisa Paredes), su esposa, digna y elegante; Lucas 
(Alex Brendemühl) su hijo, al que desprecia; Teresa, su esposo Juanjo 
y el hijo de ambos Pau, el personal a su servicio en la masía en la que 
vive Jaume. Todos los personajes están ligados por lazos familiares o de 
convivencia… es el ámbito habitual de la tragedia, donde el fatum rige 
los destinos abocándolos a la soledad y a la muerte de forma adversa.

Petra es una tragedia clásica con desviaciones inteligentes y signi-
ficativas. Por un lado el tema, 

la música y la estructura de la obra nos remiten claramente a la 
tragedia clásica. Pues en la tragedia griega el coro era un personaje 
más, un personaje colectivo que comentaba la acción, que resumía 
el significado de lo ocurrido en cada acto y que le daba continuidad 
a la obra. Del mismo modo, la música coral que acompaña Petra ac-
túa a modo de conclusión en cada capítulo, después de cada uno de 
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esos actos que van llevando irremediablemente a su destino trágico. 
(Olmo Ciges, 2018)

Las desviaciones vienen establecidas por la peculiar composición 
temporal. Por un lado, la estructura de la película nos recuerda a las 
narraciones clásicas que dividían en capítulos el relato, con largos 
títulos muy descriptivos. En el filme de Rosales existen dos singulari-
dades: la primera consiste en mostrar capítulos desordenados. Aparece 
el capítulo II al inicio, el capítulo I en tercer lugar, el VI se adelanta 
al V, de tal modo que el diseño estructural juega continuamente con 
las anacronías (flashbacks y flashforwards). La segunda peculiaridad 
radica en la naturaleza de los títulos de los capítulos. En Petra son tan 
contundentes que nos hacen un claro resumen de lo que va a pasar en 
el capítulo (“Donde se cuenta de cómo se introdujo Petra en el mundo 
de Jaume”), o bien funcionan a modo de flashforward adelantando he-
chos esenciales del relato: “Capítulo I. Donde se cuenta la enfermedad 
y la muerte de la madre de Petra”, “Capitulo III. Donde se cuenta el 
suicidio de Teresa”. En ocasiones las prolepsis de los títulos no actúan 
como tales pues el espectador ya conoce lo que se anuncia (se había 
adelantado la información a partir de una vasta elipsis) y se convierten 
en analepsis organizando un curioso juego temporal lleno de matices. 
Esto podría ejemplificarse cuando en el capítulo V se adelanta en el 
título la siguiente información: “Donde se cuentan los inicios del amor 
entre Petra y Lucas”. Puesto que en la película el capítulo VI se adelanta 
al V, el espectador ya ha visto que existe una relación de pareja entre el 
hijo de Jaume y Petra. Así pues, podría decirse que
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la calculada y minuciosa estructura de la cinta conduce al espectador 
por un extraño laberinto a la vez ajeno y perfectamente reconocible; 
transparente y sonámbulo. La cámara se coloca siempre de frente 
en el lugar más transparente de todos. Las escenas se van hilando 
en planos que son a la vez secuencias tan tensos y crudos como 
magnéticos. (Martínez, 2018)

Porque en la película Rosales no se centra tanto en los primeros 
planos de muchas de sus otros filmes e invita a la cámara a un continuo 
movimiento.

Sin embargo, hay algo en el estilo y forma de contar de Petra, en el 
uso de la imagen, que nos sigue recordando a la notable influencia 
que Ozu ha dejado en el cine de Rosales: esos planos secuencia 
contemplativos que enfocan durante largos minutos detalles, objetos, 
espacios que tal vez, en un principio, pueden parecer superfluos, pero 
que sin embargo también cuentan cosas, son parte de ese lenguaje. 
(Olmo Ciges, 2018)

La película de Rosales no es solo un ejercicio de búsqueda expre-
siva, sino que los vehículos formales le sirven, como en el resto de su 
cine, para entrelazar reflexiones temáticas que van más allá de la pura 
anécdota de los personajes. Así, en Petra conviven varias cuestiones que 
subyacen a la reflexión sobre el perdón y la posibilidad de venganza: 
la búsqueda de la propia identidad y su relación con la búsqueda de la 
verdad, la capacidad de sacrificio, la pulsión en torno a la mentira y la 
culpa, el conflicto entre la realidad y su apariencia, la dualidad de todo 
lo que nos rodea, o las diferentes posiciones que pueden tomarse sobre 
el arte, la sororidad, en realidad muchos de estos temas no están lejos 
de los tratados en las tragedias clásica de Sófocles o Esquilo.



126

Otra característica del cine de Rosales que se muestra también en 
esta película la necesidad de que el espectador trabaje viendo cada 
película… Encajar piezas, relacionar hechos y organizar las distintas 
temáticas arrastran la capacidad de la visión activa del público. En rueda 
de prensa, al presentar su película, Rosales reivindica esa voluntad de 
hacer un espectador partícipe, ya que defiende que “la experiencia de 
interpretar es enormemente creativa y fascinante”.

Constantes en sus Seis Películas

Para Luis Martínez (2014), en el cine de Jaime Rosales “la realidad 
transcurre plácida en un juego aparentemente inocuo en el que los perso-
najes se ofrecen al espectador como espejos. (…) Rosales trabaja como 
un esmerado artesano entregado a reproducir en pantalla el delicado 
artificio de lo real”. Sin embargo, en algún momento de sus películas 
la realidad cotidiana se romperá. Un accidente o un suceso parte en dos 
el mundo de cada historia: el asesinato de la taxista en Las horas del 
día, la bomba en el autobús o el infarto de Antonia en La soledad, el 
atentado terrorista de Tiro en la cabeza, la muerte de la hija en Sueño 
y silencio, el nacimiento del hijo en Hermosa juventud o el incesto in-
voluntario como piedra insoportable para Lucas en Petra. Lo cotidiano 
se rompe, la monotonía y la anestesia de vidas corrientes se despedaza 
en dos y el equilibrio impensado y poco valorado se fragmenta y se 
añora. Suele ser o conllevar una muerte violenta e inesperada, aunque 
esta constante se torna en todo lo contrario, el nacimiento de una vida 
(aunque eso implique la muerte de la etapa adolescente) en Hermosa 
juventud. La presencia de la muerte, por tanto, se convierte en otra de 
las constantes de su cine. Es una muerte inesperada que nos sorprende 
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en una balsa de rutinas cotidianas y banales, donde lo extraordinario 
parece no tener cabida. Por eso las muertes llegan a un espectador que 
observa desde fuera a los personajes, pensándolos reales pero ajenos 
y rara vez en comunión con ellos. Las formas del relato permiten que 
las muertes y sus consecuencias se instalen en el punto de reflexión del 
espectador, no en el doliente. 

Por otro lado, las películas de Rosales muestran un especial mimo 
en la construcción de los personajes femeninos. Éstos parecen frágiles, 
tanto que en ocasiones podríamos pensar que sus huesos son de cristal. 
Seres pequeños, con problemas y marcados por presencias importantes 
de hombres de su entorno. Sin embargo, las mujeres de Rosales están 
llenas de recursos y de fuerza, y son ellas las que toman las riendas de 
la acción, las que deciden y eligen, las que actúan. Mujeres valientes, 
decididas, que apuestan por cambiar lo que no les gusta de sus vidas. 
Generosas y madres. Prácticamente todos los papeles importantes en 
sus seis películas -exceptuando tan solo la novia de Abel en Las horas 
del día- son madres y organizan su mundo en torno a decisiones que 
tienen que ver con sus hijos. La valentía de Natalia en Hermosa juven-
tud sale de la fuerza de la maternidad pues antes buscaba resolver sus 
problemas y amueblar su vida a partir de las actividades de los demás; 
Antonia vive en función de las necesidades de sus hijas; Adela centra su 
felicidad y su motor de vida en su hijo de trece meses y Petra consigue 
encontrar el perdón a través de la figura de su hija.

Muerte y vida, banalidad y gravedad, vacío y esperanza, … bús-
queda de fórmulas nuevas y temas de siempre. Las obras de Rosales no 
pueden dejar indiferente a ningún espectador contemporáneo. Solo hay 
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que acercarse sin prisas… y con ganas de rumiar, interpretar y madurar 
los interrogantes y perplejidades de su cine. 
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Anexo I: Fichas Técnicas y Artísticas de las Películas de 
Jaime Rosales

LAS HORAS DEL DIA
Dirección: Jaime Rosales. País: España. Año: 2003. Duración: 110 min.

Interpretación: Álex Brendemühl (Abel), Vicente Romero (Marcos), 
Ágata Roca (Tere), María Antonia Martínez (Madre), Pape Monsoriu 
(Trini), Irene Belza (Carmen), Anna Sahun (María), Isabel Rocati 
(Taxista), Armando Aguirre (Señor mayor). Guion: Jaime Rosales y 
Enric Rufas. Producción: Jaime Rosales y Ricard Figueras. Fotografía: 
Óscar Durán. Montaje: Nino Martínez Sosa. Dirección artística: Leo 
Casamitjana. Estreno en España: 6 Junio 2003.

Premios: Premio FIPRESCI de la Quincena de Realizadores del Festival 
de Cannes 2003. Nominación Mejor Opera Prima por la Academia 
del cine europeo. (Premio Fassbinder). 2 Nominaciones a los premios 
Goya a la Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original. Premio 
Mejor Película Festival de Cinema Jove de Albacete. Premio Mejor 
Director Novell por la Asociación de Directores Cinematográficos 
de España (ADIRCE). Premio Mejor Director Novell i Mejor Actor 
(Àlex Brendemühl) por el Colegio de Directores de Cataluña (Premio 
Barcelona 2003). Premio Mejor Película por la Asociación de Críticos 
Cinematográficos de Cataluña. Premio Mejor Película Española al 
Festival de Cinema Fantástico de Estepona. Premio Especial del Jurado 
al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (BAICI)
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LA SOLEDAD
Dirección: Jaime Rosales. País: España. Año: 2007. Duración: 130 min. 
Género: Drama. 

Interpretación: Sonia Almarcha (Adela), Petra Martínez (Antonia), 
Miriam Correa (Inés), Nuria Mencía (Nieves), María Bazán (Helena), 
Jesús Cracio (Manolo), Luis Villanueva (Carlos), Luis Bermejo (Alberto), 
Juan Margallo (padre), José Luis Torrijo (Pedro), Carmen Gutiérrez 
(Miriam). Guión: Jaime Rosales y Enric Rufas. Producción: José 
María Morales, Jaime Rosales y Ricard Figueras. Fotografía: Oscar 
Durán. Montaje: Nino Martínez Sosa. Dirección artística: Ion Arretxe. 
Vestuario: Eva Arretxe y Asun Arretxe. Estreno en España: 1 Junio 
2007.

Premios Tres Premios Goya (Mejor película, mejor director y Mejor 
Actor revelación) en 2007

TIRO EN LA CABEZA
Dirección y guión: Jaime Rosales. País: España. Año: 2008. Duración: 
85 min. Género: Drama.

Interpretación: Ion Arretxe (Ion), Iñigo Royo (Lara), Jaione Otxoa 
(Garbiñe), Ana Vila (Susana), Asun Arretxe (Asun), Nerea Cobreros 
(Ane), Iván Moreno (Alonso), Diego Gutiérrez (Maqueda), Stephanie 
Pecastaing (Stephanie). Producción: José María Morales, Jaime Rosales 
y Jérôme Dopffer. Fotografía: Óscar Durán. Montaje: Nino Martínez 
Sosa. Dirección artística: Ion Arretxe. Estreno en España: 3 Octubre 
2008.
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SUEÑO Y SILENCIO 
Dirección: Jaime Rosales. Países: España y Francia. Año: 2012. 
Duración: 112 min. Género: Drama. Interpretación: Yolanda Galocha 
(Yolanda), Oriol Roselló (Oriol), Jaume Terradas (Jaume), Laura Latorre 
(Laura), Alba Ros Montet (Alba), Celia Correas (Celia). Guion: Jaime 
Rosales y Enric Rufas. Producción: Jaime Rosales, José María Morales 
y Jérôme Dopffer. Fotografía: Óscar Durán. Montaje: Nino Martínez 
Sosa. Dirección artística: Thomas Grézaud. Distribuidora: Wanda 
Visión. Estreno en España: 8 Junio 2012.

HERMOSA JUVENTUD
Dirección: Jaime Rosales. Países: España y Francia. Año: 2014. 
Duración: 103 min. Género: Drama. Interpretación: Ingrid García-
Jonsson (Natalia), Carlos Rodríguez (Carlos), Inma Nieto (Dolores), 
Fernando Barona (Raúl), Juanma Calderón (Pedro), Patricia Mendy 
(Rosa), Miguel Guardiola (Germán). Guion: Jaime Rosales y Enric 
Rufas. Producción: Jaime Rosales, José María Morales y Jérôme Dopffer. 
Música: Juan Gómez-Acebo. Fotografía: Pau Esteve Birba. Montaje: 
Lucía Casal. Dirección artística: Victoria Álvarez. Vestuario: Beatriz 
Robledo Puertas. Distribuidora: Wanda Visión. Estreno en España: 
30 Mayo 2014.

PETRA
Dirección: Jaime Rosales. Países: España (co-producido con Francia 
y Dinamarca). Año: 2018. Duración: 107 min. Género: Drama. 
Interpretación:. Bárbara Lennie (Petra), Àlex Brendemühl (Lucas), 
Joan Botey (Jaume), Marisa Paredes (Marisa), Petra Martínez (Julia), 
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Oriol Pla (Pau), Carme Plà (Teresa), Chema del Barco (Juanjo), Natalie 
Madueño (Martha). Guion: Jaime Rosales, Clara Roquet, Michel 
Gaztambide. Producción: Bárbara Díez. Música: Kristian Eidnes 
Andersen. Fotografía: Hélène Louvart. Montaje: Lucía Casal Dirección 
artística: Victoria Paz Álvarez. Vestuario: Iratxe Sanz. Distribuidora: 
Wanda Visión. Estreno en España: 19 octubre 2018.
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A Homogeneização do Consumo 
Cinematográfico no Brasil

Vivianne Lindsay Cardoso1

Contextualização

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

Adota-se neste trabalho o conceito de diversidade cultural definido 
na Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Ex-
pressões Culturais (Organização das Nações Unidas [UNESCO], 2007) 

1. Doutora em Comunicação - Universidade Estadual Paulista - UNESP
 Professora do curso de Produção Audiovisual FIB – Faculdades Integradas de 

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

Os Movimentos da Homogeneização

No movimento entre resistência e expansão das relações culturais, 
Enrique Sánches Ruiz, pesquisador e professor das áreas de comunica-
ção e desenvolvimento publico, desenvolveu em 2012 o texto o tema 
“Diversidade e concentração no espaço audiovisual ibero-americano”. 
Por meio deste trabalho ele propõe pensar a temática da dialética entre 
a diversidade cultural diante dos espaços de concentração audiovisuais. 
O autor traz os conceitos de “homogeneização” e “heterogeneidade” 
como os dois caminhos possíveis neste cenário. Há uma conceituação 
da dialética entre diversidade e a concentração no âmbito das indústrias 
culturais. Desde o pensamento marxiano acerca da cultura, identifica-se 
uma tendência da industrialização da cultura para o que é chamado por 



136

homogeneização. Outros autores também se apropriam do termo no 
mesmo sentido, do processo de concentração das diversas formas de 
expressões culturais por meio de uma padronização de gostos e formas de 
consumo a partir de critérios pré-determinados, sejam eles de consumo 
massivo ou de consumo de nichos. Contudo, a ideia de heterogeneidade 
viabilizada pelo potencial da diversidade como contraponto dialético 
da homogeneização, é apresentada pelo autor de maneira a justificar 
a diversidade cultural ser um assunto entre os que encontram-se nas 
prioridades de atenção, discussões e preocupações na agenda ibero-ame-
ricana diante dos interesses das indústrias culturais, especialmente nos 
temas ligados aos meios audiovisuais, nos processos sociais, culturais, 
políticos e econômicos na área. Para o autor “as forças do mercado têm 
provado favorecer os processos de concentração midiática e, portanto, 
não contribuem para que prevaleça a diversidade” (Sánchez-Ruiz, 2012, 
p. 63). Em síntese de seu pensamento Sánchez-Ruiz apresenta:

A diversidade cultural, social e política é uma questão chave para a 
iberoamérica e ao resto da orbe, misturada intimamente com o tema 
da democracia, a participação no desenvolvimento e as identidades 
culturais, sociais e políticas. A sua vez, no mundo contemporâneo 
os meios massivos de comunicação ou, mais de modo geral, as 
indústrias culturais, encontram-se entre os principais atores que 
podem propiciar a diversidade simbólica, mas também certas for-
mas de identidade no mundo. Se bem é certo que a orbe da cultura 
se produz e reproduz sob o signo da multiplicidade, hoje e dia um 
principal motor de desenvolvimento cultural são as indústrias cul-
turais, que tendem em grande medida em direção a concentração e 
a relativa homogeneização. Assim é possível pensar que coexistem 
dois processos na história contemporânea: um, a tendência em dire-
ção a heterogeneidade e a diversidade no plano cultural, e o outro, 
em direção a homogeneidade. É questão de qual dos processos seja 
dominante em um dado momento, enquanto é claro que nunca se 
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irá impor completa e monoliticamente um só. (Sánchez-Ruiz, 2012, 
pp. 63-64)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Diversidade Cultural nas Exibições do Cinema no Brasil

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

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

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

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

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

Mesmo assim, a contemplação da diversidade nacional no consumo 
das obras nacionais não é garantida, já que deve ser considerado não 
apenas o aumento do número de público e bilheteria, mas sim quais 
obras estão sendo consumidas. Considerando o número de produções 
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por região seguir concentrado, o consumo por diretores mais contem-
plado entre os não estreantes e o acesso das obras em salas de exibição, 
aponta-se como tendência o consumo mais acentuado de algumas obras 
nacionais em relação ao acesso mais concreto de obras oriundas de 
núcleos de diversidade cultural.

Tabela 1.
Lançamentos entre longas-metragens nacionais e internacionais

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

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

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

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

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

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

Nacionais
(valores em %)

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

Lançamentos 
Internacionais
(valores em %)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gráfico 7. Evolução da quantidade de salas de exibição (2009-2016). Ancine (2017).



154

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

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

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

Ano Total salas  Filmes 
lançados  

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

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

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

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

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

Ano
Nº salas/filmes 

nacionais  
Média salas/

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

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

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

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

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

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

Em 2016, o panorama mais recente em análise entre as regiões, 
apresenta que entre as salas existentes no país, há uma forte concen-
tração na região Sudeste, somando o total de 54,68% do número de 
salas. Desse percentual, aponta intensa concentração em São Paulo com 
32,6% do total de salas somadas em todo o país. O resultado disso é 
uma reconsideração do otimismo no número de salas existentes no país, 
quando considerada a questão da diversidade cultural, já que há uma 
concentração na região Sudestes, especialmente no estado de São Paulo. 
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Diante das demais regiões, identifica-se, entre os 45,32% do número 
restantes de salas, que os percentuais de salas existentes em relação ao 
número de população existente por região é desequilibrado. A região 
Nordeste aparece em segundo lugar com 15,50% do total de salas, com 
a Bahia contendo mais salas, com 3,2% do total de salas. A região Sul 
aparece em terceiro lugar com 14,87% do total de salas, sendo o Paraná 
a concentrar 5,7% do total. A região Centro-Oeste aparece em quarto 
com 8,67% da concentração de salas do país, sendo o Goiás o estado 
com mais salas com 3,6% do total. Por fim, a região Norte possui apenas 
6,26% das salas no território nacional, com destaque para o estado do 
Pará com 2,1% do total de salas.

Considerações Finais

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

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

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

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

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

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

De modo panorâmica há uma tendência de valorização de traços 
homogêneos e centralizados, de familiaridade de formas de consumo 
audiovisuais já instaurados de manifestações artísticas e comunicacionais 
de uma cultural predominante e massificada, corroborando a teoria de 
Sánchez-Ruiz (2012).
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“Magallanes”, en Busca de la Indulgencia. 
Análisis Fílmico

Rosa Julián Gonzales1

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

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

• Historias desde la perspectiva policial.

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

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

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

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

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

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

Harvey regresa al lugar en donde dejó a la joven, un local de una 
empresa de red de mercadeo en donde se está impartiendo una charla 
de motivación. El taxista se ubica en el público y observa como esta, 
Celina, les cuenta a todos que necesita dinero para pagar el local de su 
peluquería, pero no logra la venta de los productos que ha obtenido de 
ellos y desea devolverlos. No tiene éxito. Magallanes la sigue hasta su 
casa y la observa.
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El protagonista rebusca entre sus cosas y saca cuadernos, fotografías 
y otros documentos que dan a entender que ha sido militar. Encuentra el 
dibujo del rostro de Celina, que tiene como nombre “la ñusta”. Además, 
resalta una fotografía en blanco y negro del Coronel, que ahora Maga-
llanes transporta en su auto, mucho más joven y con Celina sentada en 
sus piernas, asustada y tapándose su cuerpo desnudo con una sábana.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Harvey Magallanes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HARVEY MAGALLANES
Personaje como persona:

Personaje 
redondo

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

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

Personaje 
estático y 
dinámico

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

Personaje como rol:

Personaje activo 
y pasivo

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

Personaje 
influenciador

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

Personaje 
modificador 
mejorador

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

Personaje 
protagonista

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

Personaje como actante:

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

Celina

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

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

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

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

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

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

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

CELINA
Personaje como persona:

Personaje 
redondo

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

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

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

Personaje como rol:

Personaje pasivo 
y activo

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

Personaje 
autónomo

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

Personaje 
modificador 
mejorador y 
conservador 

protector

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

Personaje 
protagonista

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

Personaje como actante:

Sujeto y objeto

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

El coronel

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

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

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

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

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

CORONEL AVELINO RIVERO
Personaje como persona:

Personaje 
plano

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

Personaje 
lineal

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

Personaje 
estático

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

Personaje como rol:

Personaje 
pasivo

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

influenciador

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

Personaje 
modificador 
degradador

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

Personaje 
protagonista

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

Personaje como actante:
Objeto 

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

Recorriendo la Lima Progresista en un Taxi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACONTECIMIENTOS TRANSFORMACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusiones 

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

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

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

La historia abarca temas de importancia social, como: la pedofilia, 
el abuso sexual, el maltrato hacia la mujer, la discriminación, el caos 
de la ciudad, el odio, el orgullo, los traumas psicológicos que deja una 
guerra, entre muchos otros plasmados en los personajes. El director del 
film realiza una trama lineal vectorial pero que está atada en el pasado 
y es que no se necesitan de recursos cinematográficos definidos para 
poder contar una historia como esta. Es un film que mantiene vivos los 
recuerdos y los fantasmas de la melancolía y el dolor, representados a 
través de la interpretación de sus personajes, los diálogos y las escenas.
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O “Eu” na Narrativa de Sophie Calle: Embates 
entre Tradição e Ruptura

Cristina Susigan1

Considerações Iniciais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerações Finais

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

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

Dentro do contexto warburguiano, a oposição entre as formas de 
representação, imagem e signo, irá permear a condução que o mesmo 
fará ao analisar a Nachleben, ou como Catarina Coelho bem traduz, “a 
sobrevivência das formas” (Coelho, 2012, p. 99), não com o intuito de 
avaliar as formas do passado que perduram intatas durante este proces-
so, mas sim analisar as formas que foram apropriadas e reapreciadas, 
reavaliadas, relidas pela artista que sobre elas criam o seu fazer artístico 
e as transformam.
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A sociedade contemporânea vive uma cultura da imagem. As visuali-
dades ocupam todos os espaços físicos e virtuais, sendo responsáveis por 
transformações culturais em diferentes setores da vida humana. Nesse 
cenário, em que as novas mídias se entrelaçam e passam por constantes 
inovações tecnológicas, o smartphone é o protagonista, pois potencializa 
a produção e divulgação de conteúdos imagéticos e coloca o amador 
do lado do profissional. Nessa nova ecologia imagética, se destaca a 
população jovem, nascida, em sua maioria, no contexto digital, tendo 
como características a autoaprendizagem, polivalência e curiosidade 
para desbravar novas ferramentas digitais. Seguindo essa perspectiva, 
o presente estudo reflete sobre a cultura da imagem digital, com um 
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olhar para os modos de fruição dos jovens em relação as narrativas em 
360 graus, que têm conquistado espaço nos meios de comunicação, de 
modo geral, mesmo que ainda timidamente.

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

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

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

A Imagem no Novo Ecossistema Midiático

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

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

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

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

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

Imagens em 360 Graus como uma Nova Estratégia Imersiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultados e Discussões

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

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

Análise dos Dados Quantitativos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gráfico 2. Espaços utilizados para compartilhamento de imagens 

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

Gráfico 3. Contato com vídeos em 360 graus na Internet

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

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

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

Percepções sobre a Coleta Qualitativa

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

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

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

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

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

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

Considerações Finais

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

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

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

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

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

Luis Farinango1

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Ecología Mediática y Convergencia Cultural

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

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

1.1 El Videoclip y la Música Andina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Representación Audiovisual

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

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

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

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

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

El diseño del análisis recorrerá el siguiente camino.

1. Niveles de representación 

2. Espacio

3. Tiempo

4. Los regímenes de la representación

Tabla 1.
Videoclips seleccionados para análisis de la representación

Artista/as Tema Link

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

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

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

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

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

3 Análisis

3.1 Mi destino / Charijayac

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

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

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

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

Se combinan movimientos de cámara y con tomas estáticas, por lo 
que podríamos decir que se trata de una espacio dinámico descriptivo. 
Es decir, la cámara muestra el sitio donde se encuentra el personaje 



245

del videoclip y las distintas sensaciones que le recorren. Asimismo, la 
cámara acompaña en la soledad del protagonista casi todo momento. 
El tratamiento del espacio es de característica orgánica porque existe 
unidad en el tema del clip musical.

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

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

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

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

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

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

3.2 Corazón Malo / Runastyle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



249

3.3 Unan las manos / Los Nin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imagen 4. Agrupación Runallacta Otavalo. AylluRecords (2017)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Jahua Ñan/ Mana Maymanda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En los videoclips más cercanos a la tipología narrativa (Sedeño, 2017) 
los personajes son representados por actores empíricos o los miembros 
de la agrupación musical. En todos los videoclips hay una combinación 
entre los artistas y la historia o los artistas y la descripción. (Strate, 2015)
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Gordon e Cindy Sherman e o Estatuto da 
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Regilene Sarzi1

O Hibridismo de Linguagens em Douglas Gordon e Cindy Sherman

O tema da memória é recorrente nas obras do britânico Douglas 
Gordon, mas o uso da repetição como estratégia é ainda mais presente 
em sua poética. Gordon explora também material do domínio público e 
se apropria de material pronto – imagens, fotos e vídeos para criar novos 
vídeos baseados em performances artísticas e outras linguagens. Seu 
trabalho frequentemente anula os usos tradicionais do vídeo, jogando 
com elementos de tempo e empregando vários monitores e telas simul-
tâneas, de diferentes tamanhos e formatos. Espacializa a experiência 
cinema e reconfigura o conceito de instalações artísticas que surgiram 
nos anos de 1960 e 1970.

Embora seja mais conhecido por suas instalações de vídeo comu-
mente conhecido como filme exposto ou a matriz do fenômeno efeito 

1. Pós-doutora em Artes pelo Instituto de Artes da UNESP/SP. 
 Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia – 

PPGMiT – Universidade Estadual Paulista – UNESP, Bauru, Brasil.
 Professora Assistente Doutora - Universidade Estadual Paulista – UNESP, Bauru, 

Brasil.
 Email: regilene.sarzi@unesp.br



263

cinema na arte contemporânea, o trabalho de Gordon assume diferentes 
linguagens: fotografia, performance, colagem musical, texto, diversas 
projeções, instalações sonoras.

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

Figura 1. Douglas Gordon Instalação Déjà vu, 2000 Video projeção no Museu de 
Arte Moderna da Vila de Paris Artnet Magazine (NY). Millen (s.d.)

O filme é projetado ligeiramente dessincronizado em 23 imagens 
por segundo na primeira tela, em 24 na segunda e em 25 na terceira tela. 
Este sistema provoca um atraso de oito minutos entre as três projeções 
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provocando uma sensação de “déjà vu” para o espectador. A pequena 
variação de velocidade desgasta a sincronia das três projeções. 

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

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

Dubois descreve a videoinstalação de Gordon assim:

A minúscula variação de velocidade, imperceptível a princípio, des-
gasta pouco a pouco a sincronia das três projeções, até fragmentar 
o filme em praticamente três filmes diferentes, desajustados, desa-
finados tal qual um piano, que o espectador, cujo olhar vai de uma 
tela a outra, tem dificuldades em afinar consigo mesmo. Ainda que 
saiba que o presente (da ação) está no centro, o futuro à direita e 
o passado à esquerda, o que lhe permite jogar, de um lado, com a 
solução antecipada do suspense, e do outro, com a re-visão de sua 
memória, ele se (re) encontra despedaçado no tempo e na narrativa 
pela tela tripla, e os vaivéns simultâneos de seu olhar entre as três 
imagens lhe causam vertigem, como se o filme tivesse sido montado 
sem ordenação e os planos se encadeassem horizontalmente, sem 
uma linha estruturante, de maneira semelhante a um pião vertiginoso 
(Dubois, 2009, p. 197).

Nesta instalação, Gordon explora o cinema exposto que se apropria 
de cenas de filmes conhecidos e com elas reconstroem uma paisagem 
visual. O artista discute ainda questões ligadas à morte e identidade. No 
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filme original, um homem chega a uma delegacia e relata o seu próprio 
assassinato, por isso o nome Morto na chegada. São trechos deste filme 
que Gordon utiliza na videoinstalação Déjà vu (2000). 

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

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

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

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

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

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

O conceito de cinema expandido ou expanded cinema que surge com 
as ideias seminais de Gene Youngblood nos anos de 1070, conforme 
Fernando Stutz: 

[...] para além das salas de cinema e muito além das narrativas do 
cinema comercial, floresceu a partir de um diagnóstico igualmente 
casual de que o cinema estava se reconfigurando e encontrando 
outros modos de existir, sempre na direção do seu estabelecimento 
como uma forma autônoma de arte. (Stutz, 2016, p. 33).
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Stutz descreve ainda outro termo também aplicado a este hibridismo 
entre cinema e artes visuais, cunhado por Jonatham Walley em 2003: o 
paracinema. Este termo teria sido usado para descrever obras de arte que:

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

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

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

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

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

Figura 3. Cindy Sherman. Untitled Film Still #14. 1978. Fotografia. 19.1 x 24.1 cm. 
The Museum of Modern Art (MoMA) (s.d.a)

Em seu livro A Fotografia como Arte, Charlotte Cotton, curadora 
residente do International Center of Photography (ICP), de Los Angeles, 
relata que a teoria e critica modernista entendia a fotografia como fruto 
da autoria e do desenvolvimento técnico e estético desse meio, os estu-
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dos pós-modernos sobre a fotografia vão considera-la como processos 
de codificação e significação cultural. Cotton afirma:

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

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

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

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

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

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

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

Estamos diante de um recurso performático, ou seja, a personificação 
do corpo do artista na construção da imagem, da cena. As fotografias 
passam a ter o caráter de manifesto e de imagem pensamento que 
questiona os padrões do feminino como algo imposto culturalmente na 
medida em que desperta no observador a consciência de que tais papeis 
são construções sociais e culturais. Esta presença que revive e refaz as 
cenas é uma das premissas da arte da performance. Disso decorre a força 
estética e plástica das foto-performances de Cindy Sherman
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Figura 4. Cindy Sherman. Untitled Film Still #14. 1978. Fotografia. 19.1 x 24.1 cm. 
(MoMA) (s.d.b)

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

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

O Estatuto da Imagem na Contemporaneidade

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

Para Costa (2009), a arte no século XX se tornou fotográfica. Re-
gistrar, arquivar, samplear e reproduzir ou serializar se tornam ações 
poéticas (fazer) que operam os novos meios e suportes. De igual forma, 
na era eletrônica o armazenamento de dados e informações e o acesso 
a diferentes bancos de imagens já codificadas e produzidas pela arte e 
pela comunicação (fotografia, vídeo, televisão) promovem uma segunda 
corrente de transformações que se observa no campo das operações po-
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éticas: reviver e refazer ou apropriar-se e remixar. Estas são operações 
que compõem os processos criativos da imagem na contemporaneidade. 

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

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

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

[...] o seu verdadeiro processo é o de transformação da própria histó-
ria, doravante confrontada com a desmaterialização e virtualização do 
mundo – configurada nos seus infinitos “arquivos fantasma” – cujo 
último avatar dá pelo nome de cloud. Se considerarmos a etimologia 
da palavra fotografia (Do gr. phõs, photós, «luz» +gráphein, «gra-
var» +-ia, pelo fr. photographie, «id.), bem como o seu significado 
implícito de “escrita do mundo” e, como tal, imagem do passado, é 
evidente que nos confrontamos com a dificuldade da sua aplicação 
às imagens contemporâneas. Hoje, o fotográfico das imagens pode 
não inscrever já as formas do mundo e dos seus objectos no trajecto 
particular de uma história, mas justamente pulverizar as suas formas 
visíveis, substituindo-as por vagas manchas moventes (e.g. criadas 
por câmaras de vigilância, drones, etc.), traços esquemáticos, enfim, 
probabilidades, alterando de forma irredutível, quer a percepção do 
mundo, quer as suas memórias e narrativas (Aparício, 2016, p. 5).
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Trata-se de um comportamento perante as imagens tanto com relação 
a sua produção quanto fruição marcada pelas operações de apropriação 
e pós-produção descritas por Nicolas Bourriaud pelo termo técnico 
advindo do campo da TV (Bourriaud, 2009). Sobre os resultados da 
proliferação e inflação de imagens na atualidade e as estratégias de 
criação dos artistas contemporâneos, Bourriaud afirma: 

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

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

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

O termo hibridismo tal como elemento estrutural da cultura da 
globalização que absorve aspectos do outro, do desconhecido para fun-
dir-se e tornar-se algo singular, é compreendido como prática cultural 
em diferentes épocas, conforme Peter Burke esclarece: 

[...] hibridismo é um termo escorregadio, ambíguo, e ao mesmo 
tempo literal e metafórico, descritivo e explicativo. Hibridismo 
evoca observadores externos que estuda a cultura como se ela fosse 
a natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se fossem 
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espécimes botânicos. Conceitos como apropriação e acomodação 
dão maior ênfase para o agente humano e à criatividade, assim como 
a ideia de tradução cultural, usada para descrever o mecanismo 
por meio dos quais encontros culturais produzem formas novas e 
híbridas (Burke, 2003, p. 55).

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

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

Em Vilém Flusser encontramos parte dos argumentos que nos levam 
a compreensão das relações do homem com as máquinas de imagem: a 
programação que estes dispositivos exercem sobre nós.

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

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

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

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

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

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

A saída seria a retomada do controle sobre os aparelhos para que 
fossem possíveis diálogos criativos, diálogos livres a partir de um dis-
tanciamento ou reflexão, como a que arte provoca, para que as pessoas 
tomassem consciência. Flusser afirma: 

[...] das virtualidades dialógicas inerentes a imagens: que são infinita-
mente maiores que as virtualidades dos textos [...] De tal consciência 
imagística nova se abririam horizontes para diálogos infinitamente 
mais informativos [...] de riqueza criadora [...] seríamos de repente 
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todos ‘artistas’ (aqui, o termo ‘arte’ engloba ciência, política e filo-
sofia) (Flusser, 2008, p. 87).

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

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

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

Rosa Julián Gonzales1

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

En nuestros días, Netflix pasa de los 75 millones de clientes, cifras 
que se lograron al dejar de ser solo un distribuidor tradicional de pe-
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 Correo: rjuliang@usmp.pe
2. La empresa sigue brindando su clásico servicio de alquiler físico, tanto en DVD 

como en Blu-Ray.



282

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

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

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

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



283

La TeorÍa de Género y su Presencia en el Cine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• El género como estructura formal sobre la cual se construyen 
las películas” (p. 169).



285

Figura 1. Relación entre la representación elegida y la realidad representada. Triquell 
(2009, p. 171)

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

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

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

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

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

Figura 3. Géneros cinematográficos más conocidos. Elaboración propia

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

Películas Originales de Netflix, un Análisis sobre los 
Géneros Producidos

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

Drama

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

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

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

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

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

Comedia

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

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

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

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

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

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

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

Thriller

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

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

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

Documental

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

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

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

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

Conclusiones

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

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

Adriano Chagas1

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

A busca pela audiência impulsiona realizadores profissionais e 
amadores a repensarem e ressignificarem a concepção, a execução e a 
visibilidade de suas obras em diferentes mídias. Tal movimento ampara 
a consolidação do audiovisual como a principal forma expressiva dos 
dias atuais e também como suporte para a materialização da maioria 
dos processos comunicacionais, por meio das redes sociais. 

1. Mestre em Comunicação (UFF).
 Integra o ENTELAS - grupo de pesquisa em conteúdos transmídia, convergência 

de culturas e telas. Também atua na TV Brasil/EBC.
 E-mail: adriano.chagas@gmail.com. 
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No centro deste cenário de convergência estão os modernos telefo-
nes celulares, enquanto mídias locativas, despertando novos questio-
namentos a respeito de seus usos e dos comportamentos e hábitos dos 
indivíduos em seu manuseio. Uma mídia locativa pode ser definida 
como dispositivo capaz de localizar, classificar, coletar, arquivar e usar 
informação, descartando ao mesmo tempo o conteúdo sem relevância. 
Esta conjuntura, portanto, configura um campo no qual a localização de 
pessoas e objetos pode ser usada pelas máquinas para derivar informação 
contextual, com a qual dão assistência aos usuários. (Santaella, 2008) 

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

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

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

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

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

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

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

Walking the Edit

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

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

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

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

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

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

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

Interação e Realidade Aumentada

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(In)certezas

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

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

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

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

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

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

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

Talvez o realizador precise provocar a arte e a técnica para que seus 
conteúdos voltem a surpreender a sociedade, subvertendo os conceitos 
da relação entre um filme, seu propósito, o conteúdo e o espaço urbano, 
como forma de abrir novas fronteiras de expressão para complementar 
a revolução tecnológica com a revolução narrativa que se impõe. Ou 
seja, agir a favor da construção de uma perspectiva dos elementos, 
valores e determinismos que regeriam a criação técnica, artística e 
estética, voltada para a audiência no universo das pequenas telas dos 
dispositivos móveis portáteis.
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A Arte Digital como Suporte Visual no Processo 
de Recepção do Som
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Desde o século XX, as artes buscam a visualização do som com a 
“musicalização da imagem e a imaginação da música” (Flusser, 2008). 
O artista Wassily Kandinsky já elaborava pinturas com este desejo de 
musicalização da imagem e a utilização de experimentos sinestésicos, 
transpondo para suas obras seus anseios pela imagética do som, e é 
possível notar grandes mudanças na plataforma das artes desde os 
predecessores dos séculos passados para a atualidade podendo citar as 
artes digitais. O analógico evoluiu para o digital, e a busca do desen-
volvimento de uma arte sinestésica audiovisual continua. 

Esta busca das sensações acompanha o homem desde a antiguidade 
e com o desenvolvimento da arte e sua geometrização e as pesquisas 
entre som e imagem, pode-se concluir a arte está se tornando cada vez 
mais matemática. Os softwares computacionais também evoluíram 
tornando-se suportes para as artes digitais e para Manovich (2013) o 

1. Doutoranda em Mídia e Tecnologia - Universidade Estadual Paulista - UNESP. 
E-mail natalia.m.viola@unesp.br

2. Professor Associado - Universidade Estadual Paulista – UNESP. 
 E-mail denis.porto.reno@gmail.com



313

software virtualiza as técnicas existentes e acrescenta muitas novas, sen-
do que todas estas técnicas juntas formam o “metamedio informático”. 

A palavra imagem, derivada do latim (imago) significa figura, imi-
tação. É a representação figurada do objeto, percebida através da visão 
ou qualquer outro sentido como as imagens sonoras ou táteis (McLuhan, 
1979).

Desta forma, quase toda representação pode ser caracterizada como 
uma imagem e toda imagem pode ser uma representação do mundo a 
partir de certo sistema de signos, codificando o universo. A imagem 
representada pela arte é, senão a representação imagética de do univer-
so do autor, possuindo ideais, sentimentos e concepção de mundo. Ou 
seja, a essencia do ser autoral é de certa forma, partilhada com o outro 
através da imagem como suporte comunicacional.

Para McLuhan (1979) a imagem constitui, a partir do século XX, um 
dos fenômenos culturais mais importantes no meio ambiente humano e 
o conceito da imagem é derivado da percepção humana, transmitindo 
uma mensagem sendo possível dizer que as imagens podem ser capta-
das através dos sentidos formando as imagens visuais, acústicas, táteis 
e olfativas. 

Bayle (1994, como citado em Caesar, 2012) foi o primeiro autor 
que fez referência a sons como imagens na música contemporânea, 
referindo-se à experiência como uma “escuta de imagens de sons”. 
Designando o termo que representa esta imagem de som como “i-son”, 
pode ser definido como sons transmitidos através de um suporte que 
foram subtraídos de seu ambiente original e transmitidos por repetição. 
A imagem depende de suporte, e estes podem ser extra-corpóreos como 
os suportes tecnológicos. 



314

Na Europa do século 18, surgiu a denominação de “música de 
cores” pelo extenso desenvolvimento de pesquisas e construções de 
instrumentos similares a teclados capazes de acionar cores buscando a 
correspondência entre a música e a imagem. Tais experimentações são 
feitas até os dias atuais, buscando correspondências entre som e imagem 
baseados em lógicas de correspondências, resultando numa sinestesia 
audiovisual (Campos, 2014).

A Imagem no Ecossistema Midiático Contemporâneo

As imagens necessitam de concretização para serem reconhecidas. 
Tanto mentalmente, como fisicamente. As primeiras imagens exigiam 
talentos especiais dos artistas que as realizavam para que pudessem 
chegar nos sujeitos receptores. Elas eram desenhos e pinturas, e que, 
diante de escassas tecnologias, eram de difícil elaboração e desta for-
ma, possuíam um alto valor incorporado. A imagem antigamente, era 
valorizada pelo que representavam da vida real, ou seja, elas eram a 
reprodução exata da vida cotidiana. Com o desenvolvimento tecnoló-
gico, surgiu a imagem utilitária, se tornando além de mera imagem, 
um código direto de algo, ou seja, o seu significado (McLuhan, 1979). 

Os artistas, até o inicio do Século XX eram bem conservadores 
quanto ao uso e escolha dos materiais usados nas e para as suas obras 
de arte. Nas artes pictóricas, os quadros eram feitos somente com tintas 
e seus suportes se restringiam a papeis, telas e madeira. Mas foi a partir 
da Ravolução Industrial que as novas formas de pensar começaram a 
interferir no campo artístico e os novos movimentos como futurismo, 
dadaísmo e o surrealismo romperam com o limite da arte, abrindo no-
vos campos para a s experimentações. O sentimento de reconstrução 
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e o surgimento das maquinas e da inovação tecnológica possibilitou 
novos suportes para a arte. A partir de então, o conceito tornou-se mais 
importante do que o objeto em si.

A partir da codificação da imagem, ela passa a ter então, princípios 
da comunicação como a intenção do sujeito transmissor ou da própria 
imagem e a percepção visual ou sensória do sujeito receptor, e para 
que essa imagem seja entendida, ela deve estar inserida em um mesmo 
código de linguagem dos sujeitos. Não há como mostrar uma imagem de 
um objeto antigo, como por exemplo uma fita cassete a um adolescente 
sem antes explicar o que e para que servia, pois ele não irá entender 
do que se trata aquela imagem e nem o contexto em que ela estava 
inserida. Assim como as fotografias de guerras e fatos históricos não 
são entendidas por receptores de outras décadas, pois não faziam parte 
daquele momento histórico e nem da cultura da época. 

Tudo aquilo que um dia já vivemos, e todo conhecimento que nos 
foi passado, seja através das gerações na família ou pela sociedade em 
que estamos inseridos afeta o modo como vemos as coisas. Segundo 
Berger (1972, p. 14):

Todas as imagens corporizam um modo de ver. Mesmo uma foto-
grafia. As fotografias não são, como muitas vezes se pensa, um mero 
registro mecânico. Sempre que olhamos uma fotografia tomamos uma 
consciência, mesmo que vagamente, de que o fotografo selecionou 
aquela vista de entre uma infinidade de outras vistas possíveis. Isto 
é verdade mesmo para o mais banal instantâneo de família. O modo 
de ver do fotografo reflete-se na sua escolha do tema. O modo de 
ver do pintor reconstitui-se através das marcas que deixa na tela ou 
no papel. Todavia, embora todas as imagens corporizem um modo 
de ver, a nossa percepção e a nossa apreciação de uma imagem 
dependem também do nosso próprio modo de ver.
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Berger (1972) afirma que as imagens são mais ricas do que a literatura, 
e que quando uma imagem é apresentada a uma determinada pessoa, 
ela condiciona a interpretação da mesma de acordo com uma série de 
pressupostos previamente adquiridos. Para o autor, a evolução das tec-
nologias também mudou o modo de ver. “A máquina isolou aparências 
momentâneas e, ao fazê-lo, destruiu a ideia de que as imagens não tinham 
tempo”. As pinturas que retratavam a singularidade local em que estava 
inserida, mesmo que transportada, nunca podia ser vista em dois locais 
ao mesmo tempo. Com a invenção da máquina fotográfica, esta pintura 
pode ser replicada, porém, o seu significado irá se modificar, somando 
com os significados dos outros objetos circundantes a esta fotografia, 
bem como a época em que ela está sendo apresentada. Agora, ao invés 
de o expectador ir até a obra, a obra vai até o expectador. 

A máquina revolucionou a indústria e também a arte. As máquinas 
fotográficas, assim como a mecanização da música trouxe um caráter 
de produção ao meio artístico. A economia era dominante, a produção 
em série e a massificação eram meios de aumentar o poder das classes 
dominantes. 

A imagem passa agora, a ser matemática. Para Manovich (2005), a 
imagem passa a ser representada por algoritmos, podendo ser manipula-
da, alterada, replicada e modificada por estar inserida nas novas mídias. 
As novas tecnologias de informação revolucionam a representação das 
imagens pois possibilitam um novo modo de percepção do receptor, pois 
não existem mais limitações técnicas para a reprodução das imagens, 
tornando o real impossível em possível.
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Se o computador trabalha basicamente com cálculos matemáticos e 
leis puras da física, ele pode trazer à luz imagens que nunca forma 
antes captadas por um olho humano, sejam elas realistas (no sen-
tido de verossímeis num universo de possibilidades), sejam elas 
assumidamente abstratas. Para ele, o mundo humano conhecido e 
fisicamente experimentado não é senão uma das possibilidades de 
atualização do universo formal das matemáticas e das leis físicas 
do universo. (Machado, 2001, p. 131)

O desafio do artista é extrair ao máximo as possibilidades artísticas 
do suporte disponível em sua época. As artes digitais representam o 
que há de mais avançado no que se diz respeito a criação artística na 
atualidade. Mesmo que os meios digitais disponíveis não tenham sido 
criados para a arte, os artistas usam estes aparatos, como os computado-
res, criados simplesmente para o comércio e produção industrial, para 
a distribuição e suporte artístico, modificando sua função. 

A reprodução da imagem observada é decorrente da transmissão 
de um sistema de signos, como princípios geométricos. Se considerar-
mos a maneira como percebemos retas e linhas e como as imagens se 
formam em nossas retinas, podemos verificar que a representação do 
espaço através de superfícies envolve transformação da projeção. Nossa 
percepção age de maneira a reconstruir a partir de projeções bidimen-
sionais os objetos tridimensionais. O processo de representação visual 
pode ser considerado interpretativo, o qual deve partir do conjunto dos 
dados, gerando uma interpretação visual dos mesmos. Representações 
visuais de dados são utilizadas para a aquisição de informações e da 
interação com a referida interpretação das representações que foram 
geradas, pertinentes a cada indivíduo (Gombrich, 1995).
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A definição de novas mídias para Manovich (2001) é tudo o que é 
exibido, distribuído e ou produzido através de plataformas digitais. As 
novas mídias são compreendidas por todas as formas de computação e 
não somente pelas redes. Sendo assim, uma imagem que é produzida 
digitalmente e depois impressa para comercialização, não é caracteriza-
da como nova mídia. Nesta nova era, é possível a interação do usuário 
com a imagem, não sendo mais uma mera representação isolada de algo 
ou algum objeto, mas agora, a imagem é tratada como algo contínuo, 
permitindo ser sobreposta ou mesclada com outros tipos de imagens ou 
mídias como sons, possibilitando uma sinestesia audiovisual. 

A tecnologia, mais propriamente dita a tecnologia digital, acrescentou 
uma interessante aceleração ao mundo. A hipermídia é um espaço 
dentro de um ambiente maior, toda uma cultura. Vive-se novamente 
um momento mágico, poético, repleto de metáforas e referências 
sensórias que cria uma nova percepção, a percepção digital. Nesta 
nova percepção é a arte que move o salto evolucionário dentro do 
hiperespaço, pois é ela que permite uma viagem sensorial, por des-
tinos desconhecidos garantindo uma entrega física e a total imersão 
psicológica, gerando estímulos novos e experiências perfeitas a cada 
viagem. A arte hoje é feita nas extensões do corpo, conhecido como 
computador, formas que já nascem binárias, prontas para serem 
experimentadas em um espaço que desconhece a fronteira da dis-
tância, pois estão a apenas uma conexão de distância. A propriedade 
intelectual é, na hipermídia, mais um item que caracteriza a arte. A 
criação nasce em um espaço, mas sua fruição não necessariamente 
tende a ser inerte ou passiva, ela tende a ser criativa, colaborativa, 
a arte não é mais monopólio de um, mas de uma coletividade. A 
imersão propiciada pelo meio é a alma da obra, onde a participação 
irrestrita faz com que ela seja sempre inacabada. Existe sempre 
mais material para esta obra, é uma fonte inesgotável de ideias e 
percepções. (Albuquerque & Melo, 2007, p. 24)
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Surge então, com as novas mídias, um novo grupo de artistas que 
divulgam a nova capacidade estética destes novos e inovadores méto-
dos de criação de imagens e possibilitam novas formas de percepção, 
posturas artísticas e interações inovadoras entre arte e ciência. A arte 
passa por uma metamorfose, ampliando, desmitificando e englobando o 
uso das novas tecnologias na criação e distribuição da arte, eliminando 
o espaço-tempo e possibilitando o conhecimento e o reconhecimento da 
história da arte e da humanidade desde a Antiguidade até a Modernida-
de. A ilusão também ganhou seu espaço nesta nova forma de suporte, 
possibilitando ao usuário vivenciar a interatividade da imagem. A mídia 
alterou a experiencia sensória da imagem bem como alterou os parâme-
tros de tempo e espaço graças a rede mundial de dados (Grau, 2007).

Com o paradigma das novas mídias, as imagens estão imersas em 
um ambiente de relações e interconexões produzindo conjuntos de 
interações complexas, interdisciplinares e multissensoriais. 

Os Efeitos Cognitivos e Imagéticos do Som

McLuhan (1979) afirma que as imagens podem ser captadas através 
dos diversos sentidos, e que a mesma (imagem) é a própria derivação 
da percepção humana, formando assim, imagens visuais, sonoras, táteis 
e até olfativas.

A princípio, pode ser confuso tal conceito, mas quando assistimos 
a um programa de tv de culinária, e estamos próximos ao horário de 
almoço, temos a sensação de “sentir o cheiro” daquela imagem da comida 
que aparece na nossa tela, bem como podemos perceber um aumento 
significativo na salivação. Ou, quando ouvimos uma música, que nossa 
mãe cantava quando éramos crianças, e podemos “assistir um filme” 



320

em nossa cabeça. Ou ainda mais, quando falamos a palavra “amarelo” 
e a cor correspondente é instantaneamente “acesa” em nossa mente.

Ao falarmos de imagens de sons, referimo-nos a tal sinestesia. 
Ouvimos o som de um canarinho e podemos imaginá-lo, e a partir daí 
cabe à nossa imaginação o desenrolar do desfecho, podendo ele estar 
preso a uma gaiola, ou solto em um galho de árvore verde, com gotí-
culas de orvalho em suas folhas, com lindos reflexos furta-cor obtidos 
pelo sol da manhã. 

Segundo Santaella, (2001, pp.70-71):

Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo 
que tem por função receber informações necessárias à sobrevivência. 
É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O tato 
ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o 
paladar ajudam a catalogar elementos que podem servir ou não como 
alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera que 
são sentidas como sons.... Os sentidos são sensores cujo desígnio é 
perceber, de modo preciso, cada tipo distinto de informação. A luz é 
parte da radiação magnética de que estamos rodeados. Essa radiação 
é percebida pelos olhos.... O ouvido registra ondas sonoras que se 
formam por variações na densidade do ar, variações que podem ser 
captadas pelas deformações que produzem em certas membranas 
... a visão é uma função fisiológica e psicológica. Através dela o 
olho e o cérebro traduzem informações transmitidas do exterior sob 
forma de uma energia radiante chamada luz. Depois da visão, em 
nível subsequente de complexidade, situa-se a audição. Existem na 
natureza diferentes tipos de ondas, entre elas, a sonora.

Éramos conscientes de que o ser humano possuía apenas 5 sentidos, 
porém, o corpo humano possui muitos mais órgãos sensoriais do que 
apenas estes. Os órgãos são extremamente sensíveis e são perceptíveis 
a estímulos não necessariamente e exclusivamente externos. Somos 
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sensíveis as mais diversos estímulos, como as sensações cinéticas como 
movimentos corpóreos e que, o órgão responsável pelo equilíbrio se 
encontra no ouvido humano, fator este que pode explicar a ligação direta 
que temos entre música e dança. Nossas ações são desencadeadas por 
relações entre os sentidos e o cérebro (Santaella, 2001). 

Desta forma, as imagens não significam que elas são pertencentes 
exclusivamente à visão, mas sim, pode ser uma combinação de diversos 
outros sentidos como o sonoro, por exemplo. Somos seres de percepções 
apuradas, totalmente táteis através da nossa pele, nossos olhos estão 
sempre atentos e se movimentam sem parar, podemos ouvir diversos 
sons ao mesmo tempo e conseguimos distinguir os sabores das coisas. 
Experimentamos, fazemos, imaginamos e devemos tudo isso à evolução 
da espécie humana desde os Neandertais que desenvolveram além da 
comunicação, a empatia significando aumento das habilidades cognitivas. 

O suporte par as imagens data desde a antiguidade, com a reprodução 
da mão do homem na pedra, feita com terra, evoluindo com o passar dos 
anos e com as tecnologias existentes para cada época. No caso do som, 
ele pôde somente receber um suporte depois da invenção do fonógrafo. 
Teoricamente recebendo a característica de uma imagem do som, porém 
não menos importante ou antigo do que a imagem. Pode-se dizer ainda 
que, de todos os sentidos, a imagem e o som, por serem os que podem 
ser captados a uma certa distância do sujeito, são os dos sentidos que 
mais se identificam entre si e que possuem uma correspondência direta 
com o cérebro e a imaginação humana.

Um dos primeiros autores no campo da música a fazer referência 
à sons como imagens foi Bayle (1994, como citado em Caesar, 2012). 
O autor refere-se à musica acusmática como uma técnica musical para 



322

designar a audição de um som por sua percepção imagética do que se 
pode ter dele. Chamado de i-son, o conceito refere-se à imagens de sons, 
ou seja, a representação imagética quando se ouve um som que for re-
tirado de um objeto em seu ambiente natural. É um conceito um pouco 
difícil de se entender, mas se tomarmos como exemplo e entendermos 
toda a percepção sinestésica, fica fácil de visualizar na mente uma re-
presentação imagética de um violão, mesmo quando apenas ouvimos 
o barulho repetido de suas cordas sendo tocadas. Esta representação é 
o i-son referenciado por François Bayle ainda em 1993. 

Conceito mais fácil de ser compreendido nos dias atuais com o 
auxílio dos meios eletrônicos disponíveis na sociedade tecnológica 
moderna, porém, a busca pela musicalização da imagem é muito antiga. 
Diversos artistas buscaram a representação do som e movimento nas 
pinturas como Wassily Kandinsky, que desejava uma arte baseada na 
exuberância de cores e repleta de sensações emocionais e espirituais. 
O artista usava as cores baseadas em teorias, associando tons ao timbre 
sonoro, a matiz à altura sonora e a saturação à intensidade dos sons. 
Estes elementos eram dispostos harmonicamente em suas obras com a 
intenção de criar diferentes sensações nos expectadores. 

Acredito que a filosofia do futuro, além de estudar a natureza das 
coisas, estudará também, com especial atenção, o espírito. Então 
se criará a atmosfera que capacitará os homens como um todo a 
sentir o espírito das coisas, a experimentar esse espírito mesmo 
incondicionalmente, assim como hoje a forma exterior das coisas 
é experimentada inconscientemente pela humanidade em geral, o 
que explica a fruição pública da arte [figurativa] representacional. 
Consequentemente, a humanidade estará capacitada a experimentar, 
primeiro, o espiritual nos objetos materiais e, depois, o espiritual nas 
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formas abstratas, e por meio dessa nova capacidade, a qual estará 
no signo do “espírito”, a fruição da arte abstrata (Kandinsky, 2015)

A correspondência entre os tons da cor e da música só é relativa, 
naturalmente. Assim como um violino pode produzir sonoridades 
variadas, suscetíveis de corresponder a cores diferentes, da mesma 
forma, o amarelo pode exprimir-se em nuanças diferentes, por meio 
de instrumentos diferentes. Nos paralelismos de que tratamos aqui, 
pensamos, sobretudo, no tom médio da cor pura e, em música, no 
tom médio, sem nenhuma de suas variações por vibrato, surdina, 
etc. (Kandinsky, 2015)

As imagens necessitam de suporte, sempre. Mas estes suportes não 
são necessariamente tecnológicos ou extracorpóreos. As imagens podem 
ser projeções mentais de figuras, cores e também dos sons. Podemos 
desta forma, afirmar que os sons possuem imagem. E estas imagens 
estão carregadas de conteúdos sinestésicos formadas de acordo com 
sensações e vivencias particulares de cada indivíduo, sendo provocadas 
por estímulos iguais, porém com resultados distintos. 

Ainda no século 18, Louis-Bertrand Castel criou o cravo-ocular, 
um teclado com lâminas de cores acopladas e conforme o acionamen-
to da tecla, levantavam-se as lâminas com as respectivas cores, estas 
atribuídas com base no disco de cores de Isaac Newton, onde a nota si 
referia-se à cor violeta e assim sucessivamente. Desde o século 18 para 
a atualidade, esta busca pela representação imagética do som persiste, 
alterando-se somente os suportes para a representação. Com o avanço 
da tecnologia, já no século 20, Thomas Wilfred criou o Clavilux, um 
instrumento semelhante ao Cravo Ocular, porém com o uso de projeto-
res eletrônicos acoplados em um teclado, cujo acionamento das teclas 
era correspondente à projeção de cores e luzes em movimento. Mas a 
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sinestesia entre imagem e som não se bastava somente em pesquisa, 
mas em experimentações entre imagem, som e comportamentos psíqui-
cos e cognitivos, como desenvolvidos também no teatro e no cinema 
(Campos, 2014).

Qualquer coisa que se mova, em nosso muno, vibra o ar. Caso ela se 
mova de modo a oscilar mais de dezesseis vezes por segundo, esse 
movimento é ouvido como som. O mundo, então, está cheio de sons. 
Ouça. Abertamente a tudo que estiver vibrando, ouça. Sente-se em 
silencio por um momento e receba os sons (Schafer, 1991, p124).

A arte digital se baseia nas tradições da arte durante toda a sua 
história, através de espaços imagéticos. As imagens e os sons, em am-
biente virtuais, podem agir como sujeitos e reagir aos observadores das 
mais diferentes maneiras. A arte digital permite ao artista a escolha de 
grau de interação da imagem com o observador. Deste modo, todos os 
sentidos humanos e os sistemas de comunicação podem realizar trocas 
com os objetos simulados, possibilitando o observador/usuário vivenciar 
fenômenos sinestésicos que influenciam a consciência (Grau, 2007).

Conclusões 

Dos séculos passados para a atualidade, o código, as artes e tudo o 
que os acercam evoluiu do analógico para o digital. Para Castells (1999) 
a internet constitui um novo momento histórico capaz de processar e 
gerar conhecimentos. Albuquerque (2009) nos diz que a Internet é um 
dos mais importantes meios de comunicação atual, influenciando a 
política, a economia, as relações pessoais e também a arte.
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A arte pós-moderna se apropria do meio digital e possibilita a união 
e a combinação dos estilos existentes. A arte eletrônica se desloca da 
representação para a simulação e se constitui em uma nova forma 
simbólica, onde os artistas usam as novas tecnologias com intuito de 
multiplicação estética, explorando texto, sons, imagens, o ciberespaço 
e a interatividade. “O mundo ao qual esse ciber-artista se refere não é 
mais o mundo real dos fenômenos, mas o mundo virtual dos simulacros” 
(Lemos, 1997). 

As novas tecnologias trazem muitas possibilidades para as artes 
como um todo. A computação, os suportes tecnológicos bem como as 
novas mídias possibilitam uma realidade virtual, imagética, sensória e 
sinestésica além da já experimentada no mundo natural. A arte digital, 
juntamente com suas mais diversas técnicas possibilitam diferentes 
linguagens, dando vida a imagens e sons provocando novas e sensações.

As colocações feitas neste artigo tiveram por objetivo um resgate do 
suporte artístico e a busca da representação imagética do som através da 
sinestesia. A proposta foi pensar nesta representação a partir da reflexão 
e analise histórica da evolução dos meios e do surgimento das novas 
mídias como o suporte artístico que possibilita a junção de imagens e 
sons e a transformação desta busca imagética em algo real. Mas esta 
tecnologia traz limitações aos conceitos artísticos? A criatividade está 
sujeita à ruína, diante de tanta informação disponível nas novas mídias? 
Será possível caracterizar esta nova relação entre sujeito artista e su-
jeito observador, diante das possibilidades de interação, modificação e 
manipulação que a nova arte propõe? 

Estas são perguntas ainda sem resposta, visto que as novas mí-
dias estão sendo vivenciadas e em processo de aceitação, indagação 
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e estudo. Conclui-se ainda que, todo o anseio do homem antigo ainda 
persiste nos dias atuais e a busca pela representação imagética do som 
e a incansável busca pelo desenvolvimento das sensações. Talvez estas 
angustias sejam o combustível para o desenvolvimento científico, oras, 
sem perguntas não há respostas. 
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A cada dia, surgem novas possibilidades de pesquisa no campo das 
ciências sociais aplicadas, mais especificamente, na comunicação, onde 
há uma infinita gama de percepções para inovação em decorrência das 
novas tecnologias e, consequentemente, da interatividade e da adição 
da não-linearidade nas narrativas. São observadas constantemente 
evoluções tecnológicas que possibilitam a implementação de novas 
linguagens em produtos digitais permitindo maior colaboração e, dessa 
forma, o engajamento do público, que foi transformado em usuário. 
O ecossistema midiático caminha para uma convergência absoluta de 
tecnologias que, através da interface do mobile, oferecem experiências 
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digitais enriquecedoras para consumidores cada vez mais exigentes 
(Wolf, 2003) e hiperconectados (Scolari, 2018).

Com base nisso, o presente trabalho tem como objetivo fazer apon-
tamentos teóricos-conceituais sobre a transformação da publicidade com 
o passar dos anos, em decorrência da cibercultura, da cultura da conver-
gência e das mídias, seus aportes tecnológicos móveis e a possibilidade 
de novas formas comunicacionais, como por exemplo, os advergames, 
jogos digitais que tem como objetivo divulgar as marcas e criar uma 
realidade paralela, um ambiente de imersão, para a experimentação de 
produtos e serviços que é o próprio formato da propaganda.

Justifica-se a pesquisa e suas reflexões, principalmente, porque o 
cenário midiático atual é de crise e, dessa forma, a criatividade e a 
ousadia em colaboração com linguagens contemporâneas de comu-
nicação, como a gamificação, por exemplo, podem diferenciar-se e 
assegurar-se em ações que não resultem na saturação das mensagens 
onde se neutralizam umas às outras ou cada uma por seus excessos 
(Baudrillard, 2011, p. 318) em um período econômico bastante ins-
tável e complexo.

Este trabalho foi realizada a partir de uma pesquisa exploratória do 
tipo bibliográfica (Gil, 1995; Gil, 2002; Paduá, 2003) para conferir o 
estado da arte sobre temas como a publicidade no ciberespaço – o que, 
nessa pesquisa, chamamos de ciberpublicidade–, advergames, conver-
gência e novas narrativas. 

Publicidade e Ciberpublicidade: Apontamentos Teóricos-Conceituais

Com o passar dos anos, a publicidade, em decorrência da conver-
gência midiática e seus aportes tecnológicos móveis e as novas formas 
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comunicacionais em plataformas digitais, sofreu fortes transformações 
que, além de sua função fundamental de anunciar e, consequentemente, 
persuadir, ganhou as novas funções advindas desse novo novo cenário3: 
entreter e interagir para engajar. É nítido para qualquer pessoa com olhar 
crítico em relação às mídias, que atualmente preocupa-se menos com o 
formato dos anúncios e os meios onde serão veiculados do que com a 
linguagem que as campanhas serão desenvolvidas. Para Leite e Batista 
(2012, p. 222), “compreender essas (trans)formações e seus impactos 
nos relacionamentos sociais é uma das mais complexas e desafiantes 
propostas para os pesquisadores de várias áreas do saber”.

A publicidade é o exercício de promover algo, tornar público no 
sentido de persuadir, incitar o desejo objetivando uma ação: a venda. 
Essa ação corresponde ao ato de posicionar um produto ou serviço 
como objeto de valor frente ao desejo. O fim último será sempre a 
promoção do encontro entre sujeito e objeto, que tornará a vida do 
sujeito mais feliz, segundo os apelos das mensagens voltadas ao 
público consumidor. (Silva, 2012, p. 52).

Apesar do viés tecnicista e contemporâneo deste trabalho, torna-se 
pertinente olhar o desenvolvimento histórico da propaganda e de seus 
discursos. Para Rodrigues e Toaldo (2013, p. 12) a “trajetória da publi-
cidade permite apresentar, além das práticas profissionais em diferentes 
contextos, os ambientes econômicos, políticos e sociais, que auxiliam a 
entender as mudanças de paradigmas e a perspectivar o surgimento de 
novas condutas”. Além de sua transformação estética, em sua história, 

3.  A repetição das palavras “novos-novos” seguida de cenário (novos-novos cenário) 
resgata a ideia de Paul Levinson (2012) que apresenta o conceito de novos-novos 
meios para falar sobre o ecossistema midiático contemporâneo.
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a propaganda carrega algumas marcas, como por exemplo, a de reforçar 
ideologias de países, de fortes e grandes grupos e seus poderes.

No início do século XX, as mulheres, em busca de mais espaço e 
empoderamento na sociedade, foram atacadas através da propaganda 
com discursos contraditórios, relacionandos-as à quebra das tradições 
sociais e tiveram sua imagem sexualizada em campanhas da época. A 
atualização estética nos leiautes começou a ocorrer entre 1950 e 1970 
com anúncios mais criativos. Até então, os textos, em sua maioria, 
eram explorados nos anúncios apenas como slogans. Com o desen-
volvimento editorial a partir da década de 1980, o Brasil percebeu a 
propaganda cada vez mais segmentada e se destacou mundialmente 
com campanhas e profissionais arrojados que, até hoje, são referenciais 
criativos em salas de aula. Com o surgimento da internet na década 
de 1990, e seu potencial uso comercial, a propaganda começou a ficar 
em evidência através de banners em formato de gif4. Sua evolução 
começou a ser quase que diária e em parceria com as novas tecnolo-
gias construiu novas formas narrativas. Assim como afirma Curvello 
(2012, p. 137), “a tecnologia desenha uma nova forma de conversar 
e dialogar e a própria organização tem de repensar e reformular seus 
discursos legitimadores”.

A partir dos anos 2000, começou o desenvolvimento da web 2.05, 
onde houve a solidificação do processo digital que transformou o consu-
midor em usuário, a fim de participar, fomentar e satisfazer seus desejos 

4. Formato de imagem que permite a interpolação de imagens e, consequentemente, 
a criação de animações. Assim como os formatos jpg e png, o gif é bastante 
utilizada na world wide web.

5. Termo utilizado para caracterizar a nova geração da world wide web, onde há 
colaboração e troca de informações entre os usuários.
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e necessidades (Castells, 2002, p. 51), ou seja, interagentes dispostos 
a obter nossas experiências em conteúdos no ambiente virtual sobre 
produtos e serviços e também debater, entre outras coisas, questões 
políticas e sociais em plataformas digitais.

Como muitos conceitos importantes, o de Web 2.0 não tem fronteiras 
mas, pelo contrário, um centro gravitacional. Pode-se visualizar a 
Web 2.0 como um conjunto de princípios e práticas que interligam 
um verdadeiro sistema solar de sites que demonstram alguns ou 
todos esses princípios e que estão a distâncias variadas do centro. 
(O’reilley, 2005)

No atual cenário da plataformização das nossas sociedades (Dijck, 
Poell, & Waal, 2018), o receptor não é mais passivo e carrega novos 
hábitos de consumo – dos meios, da mídia e das marcas que consome 
e se identifica. Ou seja, assim como afirma Jenkins (2009, p. 45), “a 
convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle 
das mídias”. Nesse movimento de plataformização, o fazer publicitário 
ganha novas formas: existe um relacionamento bilateral entre as mar-
cas e os usuários que, primeiramente, tem a possibilidade de diálogos 
quase que instantâneos e o posicionamento dos prosumers6 diante das 
mensagens e da linha criativa propostas nas campanhas publicitárias. 
Posteriormente, transformar as informações deixadas pelos interagentes 

6. Prosumers ou prossumidores é um conceito defendido por Alvin Toffler, em 1980. 
O americano, descreveu a economia em três grandes fases. A Primeira Onda, é 
a fase agrícola, os indivíduos produzem seus próprios alimentos para o próprio 
uso, ou seja, produzem e consomem – prosumer. A fase da produção para troca 
é a Segunda Onda onde existe a produção para venda e negociação de bens. A 
Terceira Onda, Tofller defende que os indivíduos na sociedade da informação, 
onde os receptores são também produtores de conteúdo midiático e utilizam 
esses conteúdos como moeda de negociação.
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em dados para retroalimentar campanhas futuras ou obter insights so-
bre o público. Dessa forma, ao entender o comportamento do público, 
torna-se possível segmentar a audiência por meio de geolocalização, 
aplicativos, histórico de navegação, etc. Lewis e Bridges (2004, p. 114) 
defendem que “na era da informação um número cada vez menor de 
bens e serviços está sendo criado exclusivamente por consumidores ou 
produtores, mas pela parceria inteligente de ambos”.

Observa-se nesse novo-novo cenário7 “onde as velhas e as novas 
mídias colidem, onde a mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, 
onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem 
de maneiras imprevisíveis” (Jenkins, 2009, p. 29) ainda que de forma 
cautelosa, a exploração de novas formas comunicacionais em vários 
dispositivos. Agamben (2010) define dispositivo como,

(...) qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de captu-
rar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar 
os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes. 
Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o Panóptico, as 
escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas 
etc., cuja conexão com o poder é num certo sentido evidente, mas 
também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, 
o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e 
– por que não – a própria linguagem, que talvez seja o mais antigo 
dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um pri-
mata – provavelmente sem se dar conta das consequências que se 

7. A partir da revisão de conceitos sobre os meios de Marshall McLuhan, o autor 
classifica os meios como old media, new media e new new media. A old media, 
para Levinson, é a mídia que sem possibilidade de interação no sentido de 
colaboração da audiência: a televisão, a revista, o jornal, o rádio. A mídia nativa 
da internet, o autor classifica como new media, como o Google e a Amazon, por 
exemplo. E, por último, new new media, onde os usuários conseguem participar 
da produção dos conteúdos.
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seguiriam – teve a inconsciência de se deixar capturar (Agamben, 
2010, pp. 40-41).

Os dispositivos, nesse contexto do desenvolvimento das tecnologias 
e aplicações móveis, “tem, portanto, função estratégica dominante” 
(Foulcault, 2012, p. 365), assim, torna-se possível a criação de expe-
riências virtuais como estratégia para envolver, incentivar e engajar o 
usuário. 

Para Lévy (2000, p. 25), “a emergência do ciberespaço acompanha, 
traduz e favorece uma evolução geral da civilização. Uma técnica é pro-
duzida dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada 
por suas técnicas”. Diante desse cenário onde a publicidade está inserida, 
e onde estamos debatendo o consumo, as marcas, as instituições, as tec-
nologias e a cognição, estamos falando obrigatoriamente de linguagem. 
A pesquisadora Lucia Santaella (2004, p. 184), afirma que “as mudanças 
cognitivas emergentes estão anunciando um novo tipo de sensibilidade 
perceptiva sinestésica e uma dinâmica mental distribuída que essas 
mudanças já colocaram em curso e que deverão sedimentar-se cada 
vez mais no futuro”. Nota-se, então, que neste universo hipermidiático 
e hiperconectado, que as relações entre públicos diversos, suas visões 
de mundo e a relação de espaço tempo modificam-se constantemente 
e, dessa forma, as mudanças de paradigmas da comunicação afetam a 
sociedade (Briggs & Burke, 2002). 

Com características exclusivas que interferem diretamente na men-
sagem desse meio, os advergames possibilitam ao interagente criar 
experiências narrativas que acontecem em um tempo e espaço diferentes 
do mundo real.
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Advergames

Como já discutido anteriormente, os modelos tradicionais da propa-
ganda sofreram grandes transformações pela necessidade de se reinventar 
com o advento da web 2.0 e, também, pela saturação de mensagens que 
interrompem o fluxo de navegação dos usuários.

Não dá mais para sobreviver interrompendo estranhos com uma 
mensagem que eles não querem ouvir, sobre um produto do qual 
nunca ouviram falar, usando métodos que os incomodam. Os con-
sumidores têm muito pouco tempo e capacidade para tolerar isso. 
(Godin, 2003, p. 35) 

O dinamismo da web permite ações exclusivas que as outras mídias 
não permitem. A interação nesse ambiente é possível porque, com um 
clique, o usuário acessa informações que complementam experiências 
anteriores. Diante de novas técnicas para impactar usuários variados, 
os advergames são explorados e oferecidos. 

Antes de apresentar o conceito de advergame, é importante reforçar 
que o mercado de desenvolvimento de games vem aumentando signi-
ficativamente no Brasil e no mundo porque, cada vez mais, há público 
para explorar essa mídia e tudo o que tem sido produzido. A Pesquisa 
Game Brasil 2018 (Pesquisa Game Brasil [PGB 18], s.d.). realizada 
no Brasil pelo Sioux Group, Blend New Research e ESPM através do 
GameLab e Go Gamers com 2.853 respondentes em dois estados e no 
Distrito Federal, aponta que 75,5% dos participantes têm preferência nas 
plataformas digitais para a diversão. Majoritariamente o público se sente 
mais confortável utilizando o smartphone e, por isso, os jogos mobile 
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são os preferidos. Os smartphones são as plataformas mais utilizadas 
com 84,3%, seguido pelos consoles (46,0%) e computador (44,6%).

A pesquisa nos mostra ainda dados importantes sobre a diversidade 
do público: pelo terceiro ano seguido houve a ascensão das mulheres 
nessa mídia – são a maioria entre os jogadores com 58,9% de repre-
sentatividade. Além das questões de gênero, a pesquisa aponta que 
apenas 26,4% do público respondente se considera gamer. O público 
gamer, é composto em sua maioria pela faixa etária dos 25 a 34 anos 
de idade (35,2%), seguido do público de 35 a 54 anos (32,7%), 16 a 
24 anos (26,0%) e, por último, o público mais velho com mais de 54 
anos (4,2%). É interessante observar que o público abaixo dos 15 anos 
ocupa o último lugar com 1,8%.

Figura 1. Os hábitos de consumo e midiáticos dos entrevistados. (PGB 18, s.d.)
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Sobre o hábitos midiáticos dos jogadores, a pesquisa traçou um 
panorama sobre as particularidades dos consumidores. A maioria 
dos entrevistados (65,8%) afirmaram que os jogos eletrônicos estão 
entre as suas principais formas de diversão. 45,3% afirmam que esta 
é a sua principal forma de diversão hoje – dessa amostra, 49,2% são 
homens e 41,8% são mulheres. Enquanto jogam, 47,9% afirmaram 
escutar música e 46,4% assistem a TV. Além disso, os entrevistados 
responderam que beber (28,8%) e comer (28,7%) são a terceira e 
quarta atividade mais realizada durante as partidas. O gráfico abaixo 
(FIGURA 1) ilustra os hábitos de consumo e hábitos midiáticos dos 
respondentes enquanto desenvolvem suas partidas ou trançam suas 
estratégias.

A academia vem se dedicando constantemente de forma interdisci-
plinar em estudar e mostrar resultados positivos em relação aos games 
e a gamificação – também em produtos relacionados à educação, por 
exemplo–, e quebrar preconceitos relacionando-os à violência e à falta 
de atenção. Santaella (2007, p. 407) afirma que

a presença cultural do game é acompanhada quase em igual medida 
pelo menosprezo e pela avaliação apocalíptica tanto dos teóricos 
e críticos da cultura quanto dos leigos. Parte-se da convicção, que 
também subsidiou, há algum tempo, as críticas aos programas de 
televisão, de que o game é vulgar, banal e nocivo por estimular 
comportamentos agressivos e violência nas crianças e nos jovens 
que compõem, certamente, a imensa maioria de seus usuários. De 
outro lado, entretanto, cada vez mais estão surgindo pesquisadores 
dispostos a ultrapassar a barreira dos preconceitos, tendo em vista 
compreender em profundidade quais são afinal as propriedades dessa 
nova mídia que a tornem capaz de produzir tal intensidade de apelo 
e aderência psíquica e cultural. 
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A gamificação, como estratégia de interação entre pessoas e produtos, 
oferece incentivos para estimular o engajamento do seu público-alvo de 
maneira lúdica (Huizinga, 2001) e, dessa forma, incentivar a cooperação 
do usuário. O termo gamificação é utilizado para determinar o uso de 
elementos dos games em produtos que não possuem aspectos lúdicos. 
Sobre esses elementos lúdicos, Sato (como citado em Santaella & 
Feitoza, 2009), defende que a ludicidade pode oferecer representações 
imaginárias para as pessoas: da vida, das atitudes, do comportamento 
e dos valores de uma sociedade. Assim como Guimarães (2008, pp. 
30-31) defende que a linguagem dos games permitem

uma experiência sensorial e sinestésica que afeta diretamente 
os sentidos, os sentimentos e o raciocínio através de uma pro-
gramação eletrônica e/ou digital interativa. Ou seja, um game 
precisa ser entretenimento. Dentro dessa proposta, um game tem 
diversos elementos que o formam. E são esses elementos que o 
fazem efetivamente, algo diferenciado de um filme ou um livro, 
uma peça de teatro, um programa de televisão ou uma história em 
103 quadrinhos. Mesmo que o game compartilhe muito desses 
elementos com as mídias supracitadas, ele tem algo que diferen-
cia fundamentalmente: a interação do jogador como ação direta e 
casual no fluxo do game.

Esses jogos digitais, os advergames, corpus dessa pesquisa, apresen-
tam-se sempre de forma lúdica ao público, mostrando o nome de uma 
empresa e fixando, entre outras coisas, quais os valores que a empresa 
busca propagar, com um novo tipo de narrativa: interativa, divertida 
e, muitas vezes, provocativa. Presentes ou não em uma grande cam-
panha publicitária, esses jogos são “projetados especificamente para 
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uma marca com o objetivo de transmitir uma mensagem publicitária” 
(Conde-Pumpido, 2014, p. 25).

Figura 2. imagem do jogo Keystone Kapers, publicado pela Activision, em 1983.

Figura 3. Imagem do jogo Pitfall, publicado pela Activision, em 1982.

Advergame vem da junção de “adver”, fragmento de advertising 
(palavra de origem inglesa que pode ser traduzida como propaganda), 
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e “game”, que refere-se às versões eletrônicas dos videogames. O 
pesquisador Mauro Miguel Rodrigues Berimbau (2010, p. 59) afirma 
que apesar da expressão advergame não fazer essa referência direta ao 
jogo eletrônico, os fãs que produzem conteúdos em blogs e revistas 
especializadas mostram que o termo foi cunhado por Garry Kitchen e 
David Crane, famosos programadores de jogos nos anos 1970 e 1980 
que construíram Keystone Kapers (FIGURA 2) e Pitfall (FIGURA 3), 
jogos de sucesso para o aparelho Atari 2600.

A popularização dos jogos on-line faz com que os advergames fiquem 
cada vez mais em evidência porque diferenciam-se das outras peças da 
campanha, atraindo a atenção por ser um meio diferente. Assim como 
um comercial de TV, um anúncio de jornal ou revista ou um spot de 
rádio, o game é uma peça que propõe a imersão e a interatividade e 
que faz parte de um planejamento estratégico definido pela empresa. 
Para Glass (2007, p. 9), “quando os participantes estão imersos na nar-
rativa, estão distraídos perante as investidas publicitárias e, portanto, 
não pensam criticamente sobre elas. Além disso, se a simulação mental 
evoca sentimentos positivos, eles podem ser transferidos para o produto 
anunciado”.

Ainda sobre a etimologia da palavra advergame, Berimbau (2010, 
p. 59) afirma que a

desconstrução da palavra revela que a expressão advergame pode 
nomear muitas estratégias publicitárias que estão relacionadas com 
o jogo eletrônico – e é isso que ocorre atualmente. Blogs de publi-
citários ou blogs especializados em advergames mostram diferentes 
tipos de jogos e de websites que entram nesta categoria. Da mesma 
maneira, pesquisas em comunicação, psicologia, computação e 
outros campos utilizam a palavra para fazer referência a qualquer 
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publicidade dentro do jogo eletrônico, ou qualquer publicidade dentro 
de quaisquer mundos virtuais. (Berimbau, 2010, p. 59)

A Interactive Advertising Bureau (IAB)8, delimita o que é advergame 
de seis formas diferentes em seu relatório9 de 2016 sobre propaganda 
em games:

a) dynamic in-game: são elementos publicitários dentro de 
um jogo (placas e outdoor, por exemplo), que podem ser 
dinamicamente alterados dependendo da localização do 
usuário, dia da semana, hora do dia, etc.

b) game skinning: são elementos publicitários exibidos como 
patrocínio em torno do jogo.

c) pre-game, inter-game e post-game: o pre-game é um anún-
cio exibido antes do jogo começar; inter-game são anúncios 
ou elementos publicitários exibidos durante as pausas feitas 
pelo jogador; e, por último, o post-game, são anúncios ou 
elementos publicitários exibidos quando as fases foram 
completadas ou ao finalizar um game, por exemplo.

d) patrocínio: o anunciante pode patrocinar o lançamento de 
um novo conteúdo dentro de um jogo ou patrocinar 100% 
um jogo já existente.

e) static in-game: elementos publicitários que fazem parte 
do cenário do jogo que não podem ser alterados. Também 
podem ser chamados de “Hard-Coded”.

f) advergame: jogos personalizados e projetados especifica-
mente em torno de um produto ou serviço lançado por uma 
marca.

8. Associação de agências publicitárias de conteúdo interativo dos Estados Unidos.
9. Game Advertising Platform Status Report – Disponível em https://www.iab.com/

wp-content/uploads/2015/09/IAB-Games-PSR-Update_0913.pdf Acesso em 9 
de abril de 2019.
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Realizar a conceituação da palavra advergame e as formas que tam-
bém podem ser ou são consideradas, torna-se oportuno para que, em 
trabalhos futuros, os jogos eletrônicos sejam analisados corretamente.  

Conclusão

Anualmente percebe-se o aumento no investimento em propaganda 
nas plataformas digitais. Percebe-se também que há uma tendência dos 
criativos em pensar em estratégias para que as marcas migrem para o 
ciberespaço, tenham o melhor aproveitamento desse universo e suas 
potencialidades para que o público-alvo da campanha fique imerso na 
narrativa e receba corretamente a mensagem, tenha a melhor experi-
ência possível com o produto ou serviço para gerar engajamento no 
conteúdo. Além disso, as pesquisas mostram que o mercado brasileiro 
de jogos tem potencial não só para o desenvolvimento como também 
para receber muito bem esses produtos. A intenção desse trabalho foi 
fazer apontamentos teóricos-conceituais sobre a propaganda contem-
porânea, sua transformação utilizando as potencialidades dos games. A 
partir dessa pesquisa, os autores têm interesse em continuar os estudos 
sobre advergames, se aprofundando nas teorias correlacionadas e de 
forma interdisciplinar, além de estudos de caso que possam nortear o 
mercado publicitário.
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Estudio del caso Kahoot: un Ejemplo de 
Gamificación en las Aulas de Aprendizaje

Yenny Paola Bejarano Bejarano1

La gamificación consiste en aplicar los elementos de un juego en 
nuestro día a día en cualquier actividad con el objetivo de hacer una 
tarea específica ya sea en oficina, aulas de clase, casa, escuela o em-
presas con el objetivo que todo lo que hagamos sea de una manera más 
estimulante y atractiva. 

El concepto de gamificación o ludificación está descrita como el uso 
de las técnicas y mecánicas de los juegos en entornos que no lo son. En 
ese sentido dos de los teóricos de este tema Zichermann y Cunningham 
(2011, p. 11) en su obra Gamification by Design definen la gamifica-
ción como un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y 
las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas. 

Zichermann y Cunningham (2011) junto a Kapp (2012), los tres 
autores que han estudiado este concepto, coinciden en que la finalidad 
de todo juego que tiene como objetivo el de la gamificación es el de 
influir en la conducta psicológica y social de la persona que juegue. 

1. Estudiante y candidata a magister de la Universidad Nacional de Rosario de la 
carrera Comunicación Digital Interactiva. 

 Profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria 
de Los Libertadores, Bogotá (Colombia). 

 Email: yennypao15@gmail.com
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Así mismo, indican que a través del uso de algunos elementos como 
insignias, puntos, niveles, avatar entre otros, los jugadores incrementa-
rán su tiempo de permanencia en el juego, así como la predisposición 
psicológica del jugador.

Sin embargo, es importante indicar la diferencia que existe entre 
gamificación y los juegos didácticos de aula, que son dos conceptos 
distintos. Según el autor Kapp (2012) del libro The Gamification of 
Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for 
Training and Education comenta que en las gamificaciones el jugador 
tendrá a su mano incentivos, ganancias, puntos, entre otros objetivos, 
sin embargo, su objetivo principal es influir en el comportamiento de las 
personas, independientemente de objetos secundarios. Los procesos de 
gamificación crean sentimientos de dominio y autonomía en las personas 
dando un considerable cambio en el comportamiento de las personas. 

Según Kapp (2012) manifiesta que hay una diferencia entre la ga-
mificación y los juegos interactivos, la primera se muestra un espacio 
de juego más atractivo que motiva al jugador, mientras que los juegos 
interactivos o videojuegos no tienen este objetivo. La propuesta de los 
docentes de investigación Foncubierta y Rodríguez (2014) a través de 
su libro ‘Didáctica de la gamificación en la clase de español’, comenta 
que uno de los ejemplos significativos en establecer la diferencia se 
puede remontar en el bingo es un juego donde varias personas llenan 
un cartón según los números y letras que saca al azar el presentador o 
moderador. El tema de gamificación es utilizar elementos del juego, por 
ejemplo dar puntos o recompensas a estudiantes si alguna llena todo el 
cartón y penalizar al que no cumplió el objetivo. 
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Werbach y Hunter (2012, como citado en Alejaldre-Biel & García-Ji-
ménez, 2015) en su libro ‘Revoluciona tu negocio con las técnicas de 
los juegos, gamificación’, clasifican los elementos de gamificación en 
tres componentes: mecánicas, dinámicas y componentes. Mecánicas 
porque componen lo básico del juego, sus reglas, su motor y su respectivo 
funcionamiento. Dinámicas porque ponen en marcha los componentes 
mecánicos, esto determina el comportamiento de los estudiantes y se 
relaciona con la motivación, en cuanto a los Componentes son los re-
cursos con los que cuentan y las herramientas que utilizan para diseñar 
una actividad práctica de gamificación en el aula de clase con el fin de 
que los estudiantes puedan tener una experiencia de inmersión con sus 
compañeros.

La Gamificación no es convertir todo en un juego, no funciona en 
todos los contextos ni tampoco es fácil aplicarla. La aplicación de un 
modelo de juego gamificado es activar la motivación de aprendizaje 
de las personas quienes tendrán de inmediato una retroalimentación 
constante a través de un aprendizaje más significativo permitiendo 
mayor retención en la memoria y aprendices más autónomos. Existe un 
mayor compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del 
estudiante con el contenido y sus tareas y la capacidad de interactuar 
en internet con varios usuarios a la vez. 

Elementos de la Gamificación 

Según Kapp (2012) es necesario especificar los elementos que suelen 
ser presentes en la gamificación sobre todo en el ámbito de la educación 
y las aulas de clase. 
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La base del juego: Allí se encuentra todos los elementos necesarios 
que necesita el jugador para poder competir, es necesario que consuma 
toda la información del productor existente, son las normas del juego, 
la interactividad y el feedback.

La mecánica: En esta etapa el jugador incorporará los niveles y las 
insignias del juego, será la recompensa que gana la persona al jugar. Así 
mismo fomenta los deseos de querer superarse y de recibir información 
del producto. 

Estética: Es todo lo que de color, imagen que se encuentre explícito 
en el juego y que sea agradable a la vista del jugador. 

Idea del juego: A través de estas mecánicas de juego el jugador va 
recibiendo información, en ocasiones perceptible solo por su subcons-
ciente. Con la idea del juego se puede determinar qué habilidades tiene 
el jugador en la campo del juego. 

Conexión juego- jugador: Se busca el compromiso del jugador con 
el juego, para ello se tendrá en cuenta el estado emocional del usuario, 
y quien tendrá que buscar con facilidad en lo que está buscando, opri-
miendo los botones necesarios y conociendo la mecánica del juego. 

Jugadores: Existen diferentes perfiles de jugadores, el mismo Kapp 
indica que pueden hacer una división entre los jugadores que están 
dispuestos a intervenir en el proceso de creación y los que no. 

Motivación: La predisposición psicológica del jugador a partici-
par en el juego es sin lugar a duda un desencadenante. Los jugadores 
aprenden a base de tiempo y repeticiones para afrontar cada desafío, 
de esa manera aumenta la manera de mantenerse a la altura de sus 
habilidades. 
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Promover el aprendizaje: la gamificación incorpora técnicas de la 
psicología para fomentar el aprendizaje a través del juego, asignación 
de puntos y un feedback correctivo. 

Resolución de problemas: El objetivo final del jugador es llegar 
a la meta, resolver los problemas y desafíos del juego, eliminar a su 
competidor y superar los obstáculos del juego. 

¿Qué no es Gamificación?

La mayoría de personas puede confundir algunos ejemplos de ga-
mificación con los videojuegos, la clave es saber que no todo lo que es 
juego es gamificación. Uno de los más mencionados es el videojuego 
educativo, que no es considerado como gamificación. La gamificación 
consiste en aplicar elementos de juego en nuestras actividades diarias 
con el propósito de generar un conocimiento o una ayuda educativa 
a ese alumno. Si lo que ocurre en un videojuego se queda allí, no es 
gamificación, tiene que haber una participación del estudiante en el 
que sabe que realizará algunos retos para conseguir alguna victoria ya 
sean premios o puntos. 

La gamificación en educación no es estrictamente un juego, sino el 
uso de sus componentes en contextos no lúdicos, en las clases. Existen 
tres líneas formativas que los docentes utilizan para desarrollar el tema 
de gamificación educativa. Las tres líneas son: la primera es Utilizar 
de forma controlada los juegos, eso quiere decir que el profesor elige 
para el alumno y de esa manera adquirir las competencias y habilida-
des de los alumnos, en el que se identifican destrezas como la toma de 
decisiones, preparación de estrategia y adquirir visión espacial. Existen 
algunas experiencias en donde el alumno juega y el docente puede 
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calificar al alumno y trata de identificar las destrezas del estudiante 
para utilizarlos en un proceso formativo. Otra de las características es 
la Utilización de los elementos característicos de los juegos en el 
que el nivel de los juegos, los puntos, las medallas serán la motivación 
de aprendizaje del alumno, los premios se utilizan como estrategia de 
formación y calificación. 

Re-diseño de un Proceso de Aprendizaje

En este caso el profesor debe diseñar una asignatura, como un juego, 
y allí los alumnos adquieren conocimientos, habilidades y competencias, 
así que estos juegos están diseñados plataformas que ayudan al profesor 
gamificar su asignatura. 

La gamificación es pensar en medir resultados y en motivar no se 
debe confundir con un juego serio, ni que se dedique solamente a las 
recompensas, ni en programas de fidelización y no todo tiene que ver 
con la base tecnológica como lo dicen Rodríguez y Santiago (2015) 
en el libro Gamificación: Cómo motivar a tu alumnado y mejorar el 
clima en el aula, en el que indican que un profesor que juega en clase 
con sus alumnos al bingo con un cartón en el que contenga todos los 
elementos químicos de la tabla periódica y de una forma divertida, está 
gamificando, este profesor no es consciente de que está gamificando 
en su clase de Química y sin incorporar tecnología en el proceso, de 
esa manera se motiva a jóvenes a conseguir los objetivos planteados. 

Clasificación de Jugadores

Los jugadores o estudiantes que estén en aulas de clase también 
pueden hacer uso de las gamificaciones, según el autor Bartle (1996, 
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como citado en Alejaldre-Biel & García-Jiménez, 2015) en su libro 
‘Corazones, clubes, diamantes, picas: jugadores que se adaptan a los 
videojuegos’ indica cuáles son los perfiles de los jugadores según su 
comportamiento y personalidad. El primero son los asesinos que son 
ganadores, pero para ellos ganar no es suficiente y necesitan ser los 
mejores y conseguir el primer puesto en la tabla de clasificación. El 
segundo son los triunfadores que son los aventureros y se mueven guia-
dos por un afán de superación personal para ir subiendo de niveles. El 
tercero es el grupo de los sociables que juegan para relacionarse con 
otros jugadores, para ellos jugar es compartir ideas y tener el rol del 
compañerista.

Borrás (2015) señala en el manual Fundamentos de la Gamificación 
de la Universidad Politécnica de Madrid expone otro tipos de jugado-
res que existen en la gamificación como son los exploradores que le 
gustan investigar en su entorno y disfruta la actividad en sí misma, al 
jugador le gusta saber más, descubrir lo desconocido y sienten orgullo 
de su conocimiento del juego. Y por último están los ambiciosos que 
son los que quiere ganar en el rango y la competición de igual a igual. 

Foncubierta y Rodríguez (2014) afirman de la importancia de la 
tecnología en la gamificación de procesos que favorecen los temas 
formativos en la educación, los autores indican que permite ampliar los 
espacios de aprendizaje y llevarlos fuera del aula. Los alumnos pueden 
trabajar en el aprendizaje de una segunda lengua en cualquier momento 
y lugar, solo con tener acceso a internet, puesto que el formato digital 
resulta ser intuitivo y familiar para los estudiantes. Para ese proceso 
el docente tendrá en cuenta qué contenidos va a incluir y cómo va a 
diseñar la actividad para que sea accesible desde cualquier dispositivo 
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móvil. En el contexto de la gamificación los autores destacan el papel 
de la tecnología como una forma de automatizar los procesos para poner 
en práctica los elementos del juego como el control de la asignación de 
puntos, la tabla de posiciones y las recompensas, generando todo una 
experiencia de inmersión para los alumnos en el aula de clase. 

Proceso y Finalidad de la Gamificación 

En el tema de gamificación es importante conocer el proceso para 
llevar a cabo este tipo de apuestas en un aula de clase. Santiago Moll 
(2014) en su blog Justifica tu respuesta, habla de la Gamificación: 7 
claves para entender qué es y cómo funciona, en el que indica que lo 
primero es conocer la viabilidad, y valorar si este proceso es aplicable 
al contenido que se quiere enseñar en clase. También hay que definir 
los objetivos del proceso ¿Qué es lo que se pretende hacer con la ga-
mificación? A ¿Qué se le está apuntando? La motivación es otro de 
los aspectos importantes en la gamificación porque se debe valorar la 
predisposición y el perfil de un grupo de clase para llevar a cabo la ga-
mificación de una actividad de una materia. Así mismo, se debe tener 
en cuenta el tema de la implementación esto con el fin de sopesar qué 
relación existe entre la gamificación y el contenido que se enseña de 
una materia para de esa manera obtener los resultados, al final de un 
proceso de gamificación es imprescindible realizar una evaluación de 
los resultados de la propuesta de gamificación que se haya llevado a 
cabo en clase. 

En cuanto a la finalidad de los objetivos que persigue cualquier 
proceso de gamificación, Santiago Moll (2014) indica que hay tres 
conceptos que deben tener en cuenta como la fidelización en este caso 
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se establece un vínculo entre el alumno y el contenido que se está 
trabajando cambiando la perspectiva que tiene del mismo. Otro de los 
aspectos relevantes sería la motivación pues la gamificación quiere ser 
una herramienta para contribuir contra el aburrimiento de determinados 
contenidos aplicados en el aula. También es importante el proceso de 
Optimización que se entiende el hecho de recompensar al alumno en 
aquellas tareas que no tiene previsto ningún incentivo. 

Gamificación en las Aulas de Aprendizaje

La gamificación no es un proceso fácil de realizar y más cuando se 
trata de una ayuda en el plano educativo. Aunque la mayoría relacione 
la gamificación con la implementación de cualquier juego de la vida real 
en un aula de clase, lo cierto es que no todos los juegos podría decirse 
que se relacione con la gamificación en la educación.

Algunos conceptos que deberían tener en cuenta en realizar un pro-
ceso de gamificación en el ámbito educativo sería primero conocer que 
las personas son competitivas y que en todo momento querrán ganar 
y van a conseguir una estrategia como jugadores para ganar el juego, 
todas las personas que se relacionan en este juego sacarán su espíritu 
competidor. El juego deberá ser muy atractivo para que los estudiantes 
estén atentos a pasar todos los retos y desafíos que existen, es importante 
indicar que el juego entre menos entretenido u aburrido desmotivará a 
cualquier jugador. 

También es importante pensar en las recompensar que se les dará a 
los competidores, no se trata de que te nombren ganador sino tener una 
recompensa que motive a ese ganador a dar lo mejor de sí para poder 
ganar otras partidas, o motive a otros jugadores a ganar en la contien-
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dan. Por último, la gamificación es un excelente modo de incrementar 
la concentración, la motivación, la competencia y la autoexpresión. 

En este tema de la gamificación es importante indicar el significado 
de Serius Game o juego serios el cual se basa en utilizar un juego como 
un recurso de aprendizaje, la actividad lúdica se usa para desarrollar 
competencias y habilidades del estudiante. Su finalidad principal es el 
aprendizaje y simula contextos o escenarios reales en los que deben 
supera varios retos para lograr la consecución de objetivos. Los Jue-
gos serios se han creado con objetivos didácticos. Este tipo de juegos 
se especializan en áreas educativas, pero cada vez más está inmerso 
en temas de salud. Mientras el proceso de gamificación se utiliza la 
mecánica del juego en contextos que no son lúdicos como un curso 
online, elearning o presencial, donde se le otorga a los jugadores, 
puntos o medallas cuando se superan distintas actividades, donde 
se realiza el ranking de los jugadores. En otras palabras los ‘Serious 
Games’ deben tener una conexión explícita entre el mundo real y el 
virtual, y un propósito firme además de puro entretenimiento para ser 
considerados como tal.

Lo que realmente quiere ayudar a hacer los procesos de gamificación 
en el aula de clase es lograr un cambio en la actitud del estudiante, lo 
que se pretende es utilizar elementos de juego que llamen la atención 
de los alumnos. Los expertos han indicado que la idea básica de gami-
ficación indica que los juegos pueden cambiar o modificar la actitud o 
comportamiento de los estudiantes.

Aunque si miramos un poco más allá en la actualidad hay muy po-
cos profesores que están relacionados con el concepto de gamificación, 
pues no todos han tenido un conocimiento con videojuegos, aunque en 
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un futuro se puede pretender que la mayoría de asignaturas sean vistas 
desde un punto más gamificado y que los estudiantes a su vez puedan 
aprender los mismo conceptos de una manera distinta. 

Las autoras María Laura Angelini y Amparo García-Carbonell 
proponen la clase invertida a los alumnos de clase, es una metodología 
que exige un trabajo autónomo fuera del aula de clase para que cada 
alumno disponga de elementos que aportan el beneficio colectivo. Esta 
metodología supone un cambio en los roles de docente y alumnado, 
esto favorece según las autoras en un recurso valido en el ámbito edu-
cativo porque facilitan la planificación de estrategias, la negociación, 
la toma de decisiones o la interculturalidad. Además, el aprendizaje es 
más significativo cuando se involucra al alumnado en un rol y con una 
responsabilidad de jugar.

En la VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria 
Retos y oportunidades del desarrollo de los nuevos títulos en educación 
superior en el texto Gamificación y Docencia: Lo que la Universidad tiene 
que aprender de los Videojuegos, un grupo de investigación comenta 
las ventajas de la gamificación de cara a un alumno, el primero es que 
premia el esfuerzo o avisa y penaliza la falta de interés y además indica 
el momento exacto en que un alumno entre en una zona de peligro y se 
acerca el suspenso, de igual manera propone vías para mejorar su nota 
en la asignatura, y para mejorar su currículum de aprendizaje. 

En cuanto a la ventaja en cara a los profesores, supone una forma de 
fomentar el trabajo en el aula de clase, también permite tener un control 
automático del estado de los alumnos, descargando de tareas de gestión 
y facilita premiar a los que en realidad se lo merecen. 
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¿Qué es Kahoot?

Para la realización de esta ponencia escogí la herramienta Kahoot, 
es una de las propuestas de innovación en cuanto a gamificación en el 
ámbito escolar. Con esta herramienta los docentes podrán crear cues-
tionarios en línea para que los estudiantes respondan a través de sus 
dispositivos móviles. De esta forma crean un ambiente de competición 
sana el cual proporciona una retroalimentación a los alumnos. 

La herramienta también permite que los estudiantes jueguen creando 
conocimiento a través de concursos, debates y encuestas. Así mismo, el 
docente elige cuál es la mejor manera para que sus estudiantes respondan 
la actividad, en caso de que se realizara a través de los computadores 
o celulares o si se conoce en lo individual o en grupo.

Luego del juego se anima a los jugadores a crear y compartir sus 
propios Kahoots para profundizar en su comprensión, dominio y pro-
pósito, así como para participar en discusiones dirigidas por sus compa-
ñeros. Esta es una herramienta que se utiliza para repaso o evaluación 
para el alumno, aunque también la herramienta puede ser útil para las 
presentaciones en clase, con el fin de involucrar a los demás alumnos 
en la actividad y reforzar los temas de su exposición.

Los docentes pueden crear cuestionarios de respuestas múltiples 
tipo test, insertando texto, imágenes e incluso videos. La herramienta 
es totalmente gratuita. Para acceder a la aplicación los estudiantes 
tendrán que descargarla en sus celulares móviles. Después tendrán que 
insertar un código PIN que les dará la visualización del test que les 
dejó el profesor, para iniciar los estudiantes tendrán que registrar con 
el nombre de su usuario. 
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Se agrega el componente lúdico cuando los estudiantes se pueden 
poner diferentes apodos para empezar el juego en el aula de clase. Los 
estudiantes tendrán la misión de pulsar sus dispositivos sobre los colo-
res que aparecen con sus respectivas respuestas, si se trata de un juego 
de múltiple respuesta (rojo, amarillo, verde y azul) El docente puede 
modificar el tiempo que se destine para pasar a otra pregunta, pero el 
tiempo estimado es de 30 segundos. 

Después de que todos los estudiantes respondieron el test se exponen 
las respuestas correctas, y sale el ranking final, también es posible que 
los estudiantes puedan insertar un emoticón alegre o triste de acuerdo 
a los resultados obtenidos. Como resultado Kahoot es una herramienta 
motivadora para un grupo. 

Los docentes de cada área pueden poner un desafío a prueba a los 
estudiantes a través de la aplicación móvil, el profesor puede dejar 
Kahoots en los teléfonos para la revisión y refuerzo en las actividades 
que dejen. Los profesores de cada materia pueden realizar su propio 
juego de aprendizaje para reforzar conocimientos de la clase, introducir 
nuevos temas o animar a que el grupo trabaje en equipo. También se 
puede proyectar el Kahoot en el aula de clase.

Sin duda es una de las propuestas más innovadoras en cuanto a la 
gamificación en el aula de aprendizaje de una clase de inglés u otro 
idioma. Fue a través de la herramienta Kahoot la cual permitió crear 
cuestionarios en línea para que los aprendices respondan a través de 
sus dispositivos móviles personales. De una forma divertida y diferente 
crean un ambiente de competición sana y proporcionan retroalimen-
tación. Luego del juego se anima a los jugadores a crear y compartir 
sus propios kahoots para profundizar en su comprensión, dominio y 
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propósito, así como para participar en discusiones dirigidas por sus 
compañeros. Esta es una herramienta que se utiliza para repaso o eva-
luación para el alumno, aunque también la herramienta puede ser útil 
para las presentaciones en clase, con el fin de involucrar a los demás 
alumnos en la actividad y reforzar los temas de su exposición.

Imagen 1. International Teacher Magazine (ITM) (s.f.)

La herramienta permite compartir las actividades en la aplicación, 
con este método no solo beneficiará a los estudiantes sino también a otros 
docentes que puedan utilizar esa misma actividad para jugar con otros 
alumnos. De igual manera para mirar los resultados de los estudiantes, 
la aplicación puede descargar los resultados en Excel para guardarlos 
en Google Drive, además pueden incluir datos y estadísticas que son 
de gran ayuda para el docente encargado. 
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Características de Kahoot

Hay seis características importantes que tiene esta aplicación: 
Adaptable: Es una de las aplicaciones educativas que permite crear 

juegos pedagógicos de una manera más rápida sobre cualquier tema. 
Simple: Funciona en cualquier dispositivo móvil y con una buena 

conexión a internet o Wi-fi el docente puede acceder a todos los usuarios y 
estos a su vez en algunas actividades puede que no les pida que se registren.

Diversidad: La aplicación no solo deja que los estudiantes jueguen 
sino que le ayuda a reforzar los conocimientos que vieron en clase, 
introducir temáticas, fomentar el trabajo en equipo, entre otras cosas. 

Motivante: A los estudiantes les encanta porque es ideal para el 
conocimiento fuera de una clase de pizarrón y marcador. 

Global: Les permite a jóvenes conectarse en cualquier día y sin restric-
ción de horario. Además de conectarse con personas de más de 180 países. 

Es gratis: no necesitas pagar para convertir Kahoot en una herra-
mienta de trabajo al interior de su aula de aprendizaje.

Imagen 2. we are human (s.f.)
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¿Cómo usar Kahoot? 

Aprender a usar Kahoot es muy fácil no importa si es a través de 
un celular o de una Tablet, o computadora. El primer paso es crear 
una cuenta, la cual no tiene costo, luego de realizar el registro tendrá 
que confirmar la cuenta dando clic en el mensaje de confirmación de 
su correo electrónico. Antes de realizar el registro puede realizar una 
prueba a través de la prueba Intro Quiz o podrá ingresar a la biblioteca 
de Kahoots públicos y probar cualquiera de ellos, para que se haga una 
idea de la navegación del juego.

La segunda parte es que debe elegir el tipo de Kahoot que quiere 
crear, eligiendo entre tres opciones: Quiz, Survey y Discussion. En la 
opción Quiz podrá acceder a la gamificación, el usuario podrá distin-
guir las respuestas correctas de las incorrectas y las puntúa, creando 
un ranking entre los participantes que potencialicen el espíritu lúdico 
de cada uno de los asistentes. La opción Survey es muy parecida a la 
anterior sin embargo en esta no se puntea las respuestas y rebaja el nivel 
de competitividad, pero será una elección útil para tener un poco más 
de conocimiento. Y por última se encuentra la opción Discussion que 
como su nombre lo indica sirve para sostener un diálogo, en el que el 
usuario responde a una serie de opiniones, a pesar de tener un número 
limitados de posibles respuestas, no hay una respuesta correcta, todas 
son válidas por ser respuestas abierta. 

Ahora es el turno de introducir preguntas y respuestas. Luego de 
elegir el tipo de Kahoot, deberá introducir el nombre del cuestionario 
y después ya podrá agregar las preguntas correspondientes. Para cada 
pregunta debe elegir el título de la pregunta que debe tener un máximo 
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de 95 caracteres, también debe especificar cuánto tiempo quiere dejar al 
público para que responda (1 a 5 minutos) y cuántas posibles respuestas 
tendrá cada pregunta, un máximo de tres o cuatro por pregunta podrí ser

También existe la posibilidad de insertar una imagen o un video en 
el que ilustre muy bien de qué se trata la pregunta. Aunque existe un 
límite de preguntas en Kahoot los expertos recomiendan en que no se 
exceda las 20 preguntas para no alargar innecesariamente el juego y 
sea más práctico para los estudiantes. Cuando se realice la creación de 
preguntas, el programa le permitirá ordenar las preguntas en el orden 
que según le convenga al profesor o al creador de la gamificación. 

Antes de que los estudiantes jueguen, tendrá que realizarle los úl-
timos ajustes: si quiere que el juego sea público o privado, cuál es el 
tipo de público que va dirigido, el nivel de dificultad y la introducción 
de una descripción del cuestionario, las etiquetas y palabras claves y 
ya está listo para empezar a jugar. 

Conclusiones

Sin duda alguna, Kahoot, es una de las plataformas que se ha inte-
resado por hacer gamificación, es una herramienta divertida, dinámica 
y ofrece herramientas útiles pero como todo es indispensable que se 
le saque el mayor provecho para poder reforzar los conceptos vistos 
en clase. Es posible que con este tipo de herramientas se puedan hacer 
preguntas de un tema visto o en clase o incluso de una materia, depende 
del uso que le pueda dar el profesor en el tema educativo. 

En Kahoot los temas también pueden ser transversales, puesto que 
permite hacer preguntas sobre más de una asignatura a la vez, la cantidad 
de preguntas se elegirán de acuerdo a la asignatura o la actividad que se 
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quiera dar a conocer, lo ideal es que sea entre 10 y 20 preguntas, que es 
un buen número, las suficiente para que el juego sea atractivo, que no 
sea tan corto ni tampoco demasiado largo sino que sea más atractivo. 
Así mismo, las personas a cargo de juego en Kahoot pueden hacer uso 
en recursos multimedia que ofrece la plataforma ya sea como imágenes 
o videos para permitir entender algo que al estudiante le cuestione en 
el aula de aprendizaje. La herramienta da la opción de compartir cues-
tionarios, esto como una forma de ayudar a los estudiantes a repasar el 
cuestionario pero también beneficia a otros docentes que pueden utilizar 
ese mismo material para jugar con sus alumnos de clase. 

Reconociendo que la inmersión no es solo un estado ajeno a las 
tecnologías digitales, se reconoce más como un proceso universal y 
natural para entrar en un discurso, un relato o un mundo de ficción 
desconocido. Uno de los objetivos de la gamificación en aulas educa-
tivas es conseguir un mejor rendimiento académico del alumno, en el 
que es útil utilizar todo tipo de técnicas que estimulen la motivación 
de los alumnos pasivos. Aunque el objetivo de la gamificación no es el 
remedio contra los problemas de aprendizaje de los alumnos ni sirve 
para que las materias que menos les gusten sean las más divertidas, la 
gamificación en temas educativos quiere empujar a actuar al alumno 
en el centro de experiencia del conocimiento a través de un espacio 
dinámico y de destreza.

Sin embargo, en el aula de aprendizaje se encontrarán algunos 
alumnos que tengan una predisposición nula a la participación del juego 
dentro del aula de clase, gamificar en una materia específica se trata 
de una inmersión del alumno pero no significa que todos los alumnos 
participen de la misma manera, eso no dependerá del juego sino de la 
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actitud del estudiante y su predisposición a aprender de una manera 
distinta en su mismo entorno. No es jugar por jugar, la dinámica debe 
estar orientada a los resultados de aprendizaje del alumno.

El gran desafío ahora es la implementación de este tipo de herra-
mientas que se pretende se dará a partir de la flexibilidad de docentes 
y la parte directiva de los colegios para que hagan un mayor esfuerzo 
y consigan hacer una apuesta distinta en la forma cómo se dan los co-
nocimientos a un grupos de estudiantes en una aula de aprendizaje, así 
mismo, es un llamado al gobierno nacional para que se comprometa 
y apoye con la implementación de esta y otras herramientas de gami-
ficación en aulas de colegios distritales, con el fin de que se deje a un 
lado los tableros con marcadores y los alumnos empiecen a aprender 
conceptos a través del juego y de la gamificación. 
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Gamificación como Herramienta Inmersiva: 
Análisis de “Detrás del Paraíso”
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El Juego y Por Qué Jugamos

El juego es una actividad anterior a la cultura y es característica de 
todos los animales (Huizinga, 2007). No es de extrañarse que hoy en 
día encontremos un componente lúdico en nuestra vida cotidiana, con 
cada paso que damos: en una publicidad, una red social, el trabajo o 
la escuela. Lo mismo sucede si consumimos algún tipo de contenido 
audiovisual, ya sea en la televisión, computadora o dispositivo móvil.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el término juego 
tiene varias acepciones diferentes. Varios autores que tratan el tema 
coinciden en que el juego es una actividad libre, voluntaria, delimitada 
en tiempo y espacio, y que responde a una serie de reglas consensuadas 
por los jugadores. 
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Quien juega se aleja de la vida cotidiana, sale de la vida común y 
corriente para adentrarse a un mundo abstracto o imaginario. Aún así, 
todo juega significa algo, ya que “rebasa el instinto inmediato de conser-
vación y da un sentido a la ocupación vital” (Huizinga, 2007, p. 12). A 
su vez, el juego no es opuesto a lo considerado serio, ya que la actividad 
puede desarrollarse sin que el jugador tenga la más mínima inclinación 
a reírse, por ejemplo, un juego de ajedrez o un partido de golf.

Relacionado al juego, un concepto muy en auge actualmente es el 
de gamificación, que básicamente es “la utilización de mecanismos, la 
estética y el uso del pensamiento para atraer a las personas, incitar a la 
acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012, p. 9). 

Desde el concepto de gamificación, siempre la finalidad del juego es 
influir en la conducta psicológica y social del jugador. Con elementos 
lúdicos, el usuario pasa más tiempo frente al contenido y así es más 
propenso a que esa influencia sea real. Los elementos lúdicos son casi 
innumerables: puntajes, desafíos, ganancias, contrincantes, misiones, 
etc. Todos ellos pueden ser llevados a contextos de no-juego: conseguir 
puntos en el aula, ser el empleado del mes en el trabajo, ganar dinero 
en un programa de trivias, etc.

Por el mismo camino que la gamificación va el eduentretenimiento, 
una palabra que designa a espectáculos, eventos, programas de radio 
y televisión que en su formato y programación presentan contenido 
educativo a través del entretenimiento (Queiroga, 2007). Es decir, el 
objetivo del eduentretenimiento siempre es el aprendizaje. 

Por otra línea, los newsgames son juegos que tienen como finalidad 
última informar acerca de un determinado tema. Este concepto, muy 
ligado al periodismo, “tuvo su origen como una manera de analizar y 
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cuestionar críticamente las noticias, a través de la lectura pero por sobre 
todo de la acción del cuerpo” (Frasca, 2013, p. 256). 

Sin ir más lejos, podemos establecer que cualquier tipo de narrativa 
parece poder beneficiarse de utilizar la mecánica del juego, en su forma 
de gamificación, newsgames o eduentretenimiento, sea cual sea su fin 
(educativo, informativo, psicológico-conductual). 

Documentar la Realidad 

Para el análisis de “Detrás del Paraíso”, es necesario tener claro el 
concepto de documental interactivo. En primer lugar, resulta complejo 
definir en pocas palabras qué es un documental, ya que lo único indiscu-
tible es “la noción de que el documental explora personas y situaciones 
reales” (Rabiger, 2001, p.11). Podríamos decir, sin ningún ánimo de 
ser conclusivos, que el documental es un contenido audiovisual que 
representa, con carácter informativo o didáctico, hechos y procesos de 
la realidad.

En segundo lugar, la interactividad supone un recorrido más o menos 
libre de una narrativa por parte de un usuario, que toma un rol activo 
frente a un relato. Este último punto es determinante, ya que la interac-
tividad abarca tanto la interacción social del usuario con otros usuarios, 
como la amplia opción de caminos que un usuario puede elegir para 
transitar la historia del documental, en cualquiera de las plataformas 
disponibles a su alcance. 

Por lo tanto, la interactividad es un elemento de las narrativas actua-
les, que supone una mayor democratización por el hecho de permitir la 
participación de los usuarios de manera libre en un relato, lo que se da 
gracias a la hipertextualidad y la organización de la memoria en forma 
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de base de datos, ambas características de los medios digitales (Díaz 
Noci, 2006).

Finalmente, podemos establecer que el documental multimedia 
interactivo combina lenguajes y sistemas de comunicación -multimo-
dalidad-, con nuevas experiencias interactivas donde los usuarios toman 
un rol protagónico -interactividad- (Gifreu, 2013). 

El documental interactivo comparte con el documental clásico o 
lineal el hecho de narrar historias reales, con personajes verosímiles, 
donde siempre hay una intervención creativa en la documentación de 
la realidad. 

Sin embargo, ambos tipos de documental se diferencian en ciertos 
aspectos. Podemos decir que, a diferencia del documental lineal, el 
interactivo no tiene un solo punto de partida o una ruta preestablecida 
por el autor, sino que los recorridos por el relato son múltiples; el orden 
del discurso es alterable y no hay límites claros en la autoría, existien-
do la posibilidad de modificar la obra y configurando sistemas vivos, 
actualizables, modificables (Gaudenzi, 2013). 

Es posible afirmar que la clave que diferencia a uno de otro es la in-
teractividad. En ambos, se invita al espectador a interpretar y reflexionar 
sobre lo que está consumiendo, a observar, comprender y pensar sobre 
lo que se ve en la pantalla. No obstante, el documental multimedia in-
teractivo invita a la participación física, ya sea a la toma de decisiones 
o a la incorporación de contenido nuevo (Irigaray, 2017, p. 66). 

La interactividad puede ser semi-abierta, donde los participantes 
añaden datos o contenidos pero no cambia la narrativa, o abierta, don-
de el documental se adapta totalmente al usuario y se ve transformado 
por su intervención. En este sentido, el consumo del documental será 
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diferente de acuerdo al usuario que lo esté consumiendo, generándose 
tantos relatos como usuarios consumen la historia.

El documental interactivo constituye un nuevo lenguaje que enreda 
otros lenguajes en un todo narrativo, por lo que aún hay mucho para 
investigar sobre su incidencia en el ecosistema cultural de medios actual.

Generar Inmersión en una Realidad Extendida

La inmersión es, para ponerlo en pocas palabras, un entorno al que 
un usuario se adentra a través de diversos elementos sensoriales. Si un 
relato es inmersivo es porque crea un espacio con el que el usuario pue-
de establecer una relación, construyéndose el escenario de una “acción 
narrativa potencial” (Ryan, 2004). 

Además, para que una narrativa sea inmersiva hace falta tanto la 
disposición del autor como del receptor, porque aunque existan modos 
de inmersión creados por el primero, no tendrán lugar si el segundo no 
está dispuesto. Dentro de un entorno digital, la inmersión no se genera 
solamente en base a tecnología, sino que hace falta una cualidad psico-
lógica que se despierte en el usuario a partir del escenario digital que 
se le presente (Domínguez, 2013). 

Entonces hace falta que existan elementos sensoriales que funcio-
nen como disparadores de esa capacidad psicológica del usuario, para 
así generar una mayor inmersión en el relato. Cuando un usuario se 
introduce en el relato tomando un rol determinado, se constituye como 
un objetivo de inmersión que puede responder de manera realista a 
situaciones virtuales. 

Para generar esa inmersión, el usuario se adentrará en una realidad 
determinada, una interfaz tangible dentro del continuo realidad-vir-
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tualidad, tal y como fue presentado por Paul Migran y Fumio Kishino 
(1994). Este continuo comienza con nuestra realidad concreta, para 
ir acercándose paso a paso a una realidad virtual, totalmente digital, 
envolvente e inmersiva, que abarca todo tipo de entorno digital. Estos 
entornos digitales se diferencian por el tipo de dispositivo para visua-
lizarlos, según el cual serán total o parcialmente inmersivos. 

Análisis de Caso: Detrás del Paraíso

Para realizar el análisis de “Detrás del Paraíso”, utilizaremos diversas 
variables, tomando como base la tabla 1 a continuación: 

Tabla 1. 
Guía de análisis. 

DETRÁS DEL PARAÍSO
Año 2016
País España
Producción RUIDO Photo / eldiario.es
Autoría Angelo Attanasio
Tema Turismo masivo

Gamificación /Elementos 
lúdicos

Rol, misión/reto, asignación de puntaje 
(cuestionario, trivia, sopa de letras, 
juego de memoria, histogramas)

Estructura hipertextual Axial, lineal

Modalidad de navegación Partida, testimonial, audiovisual, 
simulada

Modalidad de interacción Social 2.0
Otros elementos 
inmersivos Sonido, videos 360, gamificación

Elaboración en base a la propuesta de Gifreu (2013), Jorge Vázquez y Xosé López 
(2017).
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“Detrás del Paraíso” es un proyecto realizado por el periodista An-
gelo Attanasio y la empresa RUIDO Photo, en el año 2016, que tiene 
una duración aproximada de 45 minutos y es originario de España. Fue 
producido para el diario.es.

El documental trata el tema de las consecuencias del turismo ma-
sivo a los destinos de Zanzíbar, Republica Dominicana o Tailandia. El 
mismo comienza con un texto que nos introduce al relato: tomaremos 
el rol de un turista que tendrá la opción de visitar diferentes destinos y 
podremos ganar un premio (aunque no se especifica cuál). 

Imagen 1. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)

Para comenzar a recorrer el relato no es necesario hacerse un usua-
rio. Sin preámbulos, seleccionamos un destino y emprendemos el viaje. 
Cada destino tiene determinada cantidad de “pantallas”, que cuentan 
con distintos recursos audiovisuales (fotografías, videos 360, sonido 
ambiente, música ocasional, etc.). Es posible ir hacia adelante, atrás o 
saltear cuantas veces se desee.
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Imagen 2. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)

Al acceder a cada uno de los destinos disponibles, la interfaz muestra 
una barra en la parte inferior con un indicador de puntuación y una ba-
rra de progreso que da cuenta del avance del capítulo. Cada uno de los 
destinos tiene una estructura similar, comenzando con una presentación 
del lugar en base a fotografía, sonido ambiente y texto desplegable, que 
se intercala con videos de entrevistas a personajes clave del destino 
(videos con una duración máxima de dos minutos), junto a mini-juegos 
relacionados a la información que se brinda en los audiovisuales. 

Imagen 3. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)
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Su estructura hipertextual es sencilla, del tipo lineal en tanto el 
relato se desarrolla en un sentido predeterminado, y axial, dado que el 
usuario puede saltar, volver o adelantar sobre esa linealidad (Vázquez 
& López, 2017). 

Las modalidades de interacción, como plantea Gifreu, “van un paso 
más allá y proponen un escenario en el que el receptor se convierte en 
cierto modo en emisor: éste puede dejar una marca o huella de su paso 
por la obra” (2013, p. 336). En este sentido, “Detrás del Paraíso” tiene 
una modalidad del tipo Social 2.0, una participación por parte del usuario 
de nivel bajo, como explicaremos a continuación. 

El documental tiene una interactividad selectiva y comunicativa 
(Rost, 2008). Es posible que el usuario seleccione qué destinos recorrer 
y en qué orden, así como que controle el tiempo de exposición a cada 
contenido, teniendo la opción de elegir cómo hacer el recorrido de 
acuerdo a su gusto personal. Por otro lado, el usuario puede compartir su 
puntuación y difundir la existencia del documental en dos redes sociales: 
Facebook y Twitter, adquiriendo esto relevancia pública. Esto conforma 
una interactividad comunicativa, de acuerdo a Rost. Sin embargo, no es 
posible producir contenido y sumarlo al propio documental.

Imagen 4. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)
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La modalidad de navegación es predominantemente partida, pode-
mos navegar con libertad por una línea de progreso determinada por el 
autor y saltar de un nivel a otro cuando lo decidamos (Gifreu, 2013). 
A su vez, el documental está dividido en tres unidades temáticas, co-
rrespondiéndose una para cada destino. Navegamos el documental en 
sentido horizontal, con el contenido dividido en niveles o capítulos. 

Por otra parte, el documental tiene una navegación testimonial, es 
decir, cada personaje entrevistado se especializa en un tema determinado 
y al hacer clic sobre ellos accedemos a la información, en base a la cual 
se desplegarán una serie de preguntas sobre la temática. En adición, 
el documental cuenta con una navegación preferencial y simulada. La 
exposición al discurso audiovisual es secuencial-lineal, y recrea una 
situación real para lograr una mayor inmersión con juegos interactivos. 

El documental está producido en formato responsive, ya que es 
posible visualizarlo desde dispositivos móviles, aunque en el caso de 
algunos mini-juegos existen problemas de usabilidad. Es vital, teniendo 
en cuenta la realidad del ecosistema digital de medios de comunica-
ción, que el contenido sea pensado primero para móvil y luego en su 
adaptación para el resto de los dispositivos. 

Como elementos inmersivos, podemos destacar en primer lugar el 
sonido, que está presente a lo largo de todo el documental, ya sea con 
sonido ambiente, que logra envolver al usuario y transportarlo a cada 
destino, música local y voces con acentos muy lugareños, que también 
aportan a llevarnos a cada localidad. 

En segundo lugar, los videos 360, que generan una inmersión parcial 
al ser consumidos en desktop, son utilizados para mostrar los recorridos 
por las calles de cada destino turístico. Ya sea desde un auto o cami-
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nando, la cámara nos muestra cómo es transitar cada uno de los lugares 
como si estuviésemos allí. 

Por último, la gamificación, que acompaña cada nivel de la narrativa 
desde el inicio, con juegos como una sencilla sopa de letras, un juego 
de memoria o cuestionarios. Elementos lúdicos tales como la atribución 
de roles, la asignación de puntajes y la definición de un reto destacan 
como los principales a la hora de generar inmersión en este documental.

Imagen 5. Captura de pantalla del documental Detrás del Paraíso. Attanasio & Gonzàlez 
(2016)

4. Reflexión Final

El actual escenario digital del ecosistema mediático trae aparejadas 
nuevas narrativas, que exploran en los rasgos más innovadores del 
lenguaje audiovisual. 

Podemos aproximarnos a una definición del docugame o documen-
tal interactivo gamificado como una forma innovadora de representar 
la realidad, buscando la convivencia de contenidos informativos y el 
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entretenimiento, para así lograr un mayor grado de inmersión a través 
del compromiso del usuario, generado por elementos lúdicos propios 
del juego o videojuego. 

En este tipo de narrativas existe una ruptura de la secuencialidad 
que promueve una mayor implicancia del usuario, dadas las opciones 
interactivas que éste puede realizar. El usuario se vuelve un poco más 
protagonista de la obra, en mayor o menor grado, aunque en el caso 
estudiado, “Detrás del Paraíso”, el control sobre el contenido por parte 
del autor es muy alto. 

La gamificación llega para aportar una nueva dimensión al conteni-
do informativo del documental interactivo. Más allá de que el webdoc 
siempre mantiene su carácter de pieza informativa, mantiene el proceso 
y desarrollo de dinámicas propias de un videojuego. 

Podemos establecer que el reto/misión, la atribución de un rol en 
el relato y la asignación de puntajes son elementos clave a la hora de 
generar inmersión en un relato desde la gamificación, más allá del juego 
seleccionado para hacerlo. 

En primer lugar, el reto tiene una importante carga psicológica y su 
objetivo es influir en el comportamiento de quien juega. Aquí se expresa 
la necesidad del jugador de conseguir superar las expectativas que el 
juego le impone: conseguir el reto es un ejemplo de superación para el 
usuario. De hecho, Huizinga sostiene que el sentido agonal del juego, 
es decir, su sentido competitivo, ha sido muy fomentado por nuestra 
cultura, ya que en todos los campos la comunicación entre los seres 
humanos se ha hecho más accesible y “la técnica, la publicidad y la 
propaganda incitan a la competencia y hacen posible su satisfacción” 
(2007, p. 253). 
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En el caso estudiado, el reto es explicitado al comienzo del docu-
mental y para cumplirlo hace falta ponerse en el rol de un turista. Aquí 
se establece un segundo elemento relevante para generar inmersión: 
la atribución de un rol, que genera una empatía e identificación casi 
instantánea por parte del usuario para recorrer la historia. 

En la búsqueda de lograr una mayor inmersión e interacción, la 
generación de contenido propio por parte del usuario parece ser un 
camino que es posible explorar incluso como un juego, aunque en el 
caso estudiado no pueda observarse. 

Para concluir, podemos establecer que la realidad está representada 
de modo expositivo, para que el usuario observe y reflexione acerca de 
la información brindada en forma de textos informativos y testimonios 
de personajes, y la interactividad más relevante se halla en los elementos 
lúdicos descriptos anteriormente.
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Metodologia Ativa na Prática com Newsgames: 
Estudo de Caso em Cursos de Graduação em 
Jornalismo

Rita de Cássia Romeiro Paulino1

Carlos Marciano2

Este artigo pretende apresentar uma proposta metodológico e 
experiencial de pesquisa aplicada em sala de aula sobre a introdução 
ao raciocínio lógico de forma lúdica, com a linguagem de progra-
mação Scratch e a aplicação de uma proposta metodológica sobre o 
desenvolvimento de newsgames focado em fatos jornalísticos. Esta 
experiência foi aplicada em uma disciplina (Paulino, s.d.) com a 
participação de alunos de Jornalismo do Programa de Pós-Graduação 
em Jornalismo - PPGJOR, do curso de Graduação e profissionais 
da área que se matricularam como disciplina isolada3. A disciplina 
também foi um estudo de caso em Projetos de Iniciação Científica 
e contou com o acompanhamento e participação de bolsista4. A 
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iniciativa objetivou a aplicação de métodos e técnicas de pesquisa 
empírica e aplicada com o foco no aperfeiçoamento GDD - Game 
Design Document. O uso de jogos jornalísticos em sites de notícias, 
apesar de crescente, ainda é tímido, e um dos fatores que podem 
contribuir para o cenário é a falta de conhecimento sobre como 
produzir esse tipo de conteúdo, que requer conhecimento técnico, 
equipe multifuncional e acima de tudo, planejamento para que as 
informações não fiquem em segundo plano. 

Figura 1. Site da disciplina sobre Newsgames aplicado aos alunos de Pós-Graduação, 
Graduação e profissionais do Jornalismo [Captura de tela]. (https://midiaonline.sites.ufsc.br/)

A disciplina sobre Newsgames surgiu da necessidade proporcionar 
aos alunos um conhecimento sobre os conceitos referente aos newsgames, 
jogos sérios e a aplicação no jornalismo. Expor as potencialidades dos 
newsgames no jornalismo e como essa união se efetiva é didaticamente 
fundamental para que os alunos possam visualizar a sua aplicabilidade 
no mercado. Promovemos discussões e análises críticas sobre o este-
reótipo dos jogos como mero entretenimento – no sentido de propor 
uma quebra de paradigma. Na disciplina também aplicamos uma me-
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todologia de análise e desenvolvimento de newsgames (Documento de 
Game Design (GDD) desenvolvida pelo doutorando Carlos Marciano 
e como fechamento desta prática, propomos a concepção de um mo-
delo de newsgames e sua publicação, além de uma reflexão sobre os 
newsgames produzidos na disciplina. Inicialmente documentamos as 
atividades da disciplina no site da disciplina (Figura 1).

Iniciamos a disciplina com uma abordagem mais teórica sobre os 
conceitos e tipos de Newsgames propostos por Frasca, Bogost, Ferrari 
e Schwaizer (2010) e Marciano (2016). Mesmo em uma abordagem 
mais teórica, propomos aos alunos uma análise exploratória sobre o 
tema e estudos de caso disponíveis na mídia. Desta forma promo-
vemos uma discussão inicial sobre o tema. Após esta ambientação, 
abordamos o documento intitulado que norteou o desenvolvimento 
dos Newsgames desenvolvidos em sala de aula. O Documento de 
Game Design (GDD) apresenta requisitos fundamentais para esta 
produção, tema que será abordado nos próximos capítulos deste artigo. 
Na sequência da disciplina após a abordagem mais teórica, iniciamos 
com a parte prática que requer conhecimentos básicos sobre lógica de 
programação. Para fazer esta introdução usamos a plataforma Scratch, 
projecto desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten Group do MIT Media 
Lab, disponibilizado gratuitamente. Com esta plataforma os alunos 
tiveram algumas aulas sobre lógica de programação e desenvolveram 
jogos simplificados para exercitar o conhecimento adquirido. Após 
a introdução sobre lógica, preparamos os alunos para desenvolver o 
seu newsgame, os alunos foram divididos em grupos, totalizando 4 
grandes grupos multidisciplinares. Em cada grupo as funções de cada 
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participante foram logo definidas5: Produção de conteúdo, Design e 
Arte, Programação e sonorização (músicas), conforme a habilidade 
ou interesse de cada aluno em aprender funções não tão habituais. 
Algumas aulas foram destinadas a Brainstormings6 para os grupos 
definirem o tema do seu jogo e o preenchimento do Documento de 
Game Design (GDD). Após o preenchimento dos requisitos do GDD, 
os grupos apresentaram suas ideias aos professores e alunos para 
uma última análise e definição do tema e tipo de jogo futuramente 
desenvolvido (GamePlay) (Milhomem, 2016). Nesta fase, a disciplina 
é totalmente prática e de assessoramento por parte dos professores. 
Um curso introdutório foi proferido por Carlos Marciano, bolsista 
de estágio docente, sobre a plataforma Construct 2, recursos como 
controles básicos, diferenças entre jogos mobile e web, interface e 
programação foram apresentados de forma introdutória aos alunos. 
A partir deste momento cada grupo intensificou a produção e cada 
aluno exercitou a sua função já previamente determinada e descritas 
no GDD de cada Newsgame.

Newsgames no Contexto Educacional

Desde a década de 607 até os dias atuais muito se evoluiu no universo 
dos jogos eletrônicos, tanto na qualidade gráfica quanto na narrativa e 

5. Grupos de Trabalho: https://docs.google.com/document/d/1AEVq90wJmxoaobl_
Fr1KLn42npDUYm2bbQJ8Xts4GG0/edit?usp=sharing

6. O brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como 
uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias 
ou projetos, para juntar informação e para estimular o pensamento criativo.

7. Em 1962 foi desenvolvido o jogo Spacewar, produzido no MIT pela equipe liderada 
por Steve Russel, com o objetivo de demonstrar o potencial do computador PDP1, 
que trazia como novidade um display individual, frente às antigas máquinas que 
utilizavam folhas matriciais.
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imersão, ampliando sua utilização inclusive para além do entretenimen-
to. No que se refere aos newsgames pode-se dizer que o marco inicial 
surgiu com September 12th (s.d.), desenvolvido por Gonzalo Frasca. Ao 
lançá-lo em 2003 o autor tinha a proposta de utilizar conteúdos lúdicos 
para estimular reflexão sobre os temas da atualidade, lógica que ainda 
se mantém nas equipes de desenvolvedores que visam aplicar tal fer-
ramenta dentro do jornalismo.

O termo newsgame se refere aos jogos cujo enredo é embasado em 
notícias ou acontecimentos em curso, sendo que, através da mecânica 
e objetivos, o jogador é inserido no contexto retratado, e assim pode 
refletir sobre o tema.

Ilustrando o surgimento dos jogos jornalísticos, Santos e Seabra 
(2014) defendem que a base narrativa deles originou-se nos infográficos 
hipertextuais8. De acordo com os autores, o jornal online El Mundo, em 
meados de 2002, utilizavam de mashups9 para veicularem informações 
noticiosas. Compartilhando da ideia de Frasca (2003), Sicart (2008) 
também defende que a dinâmica dos newsgames se propõe ao debate 
público, desse modo, seguem a linha editorial do veículo em que são 
publicados.

Expandindo a definição de Frasca, Bogost, Ferrari e Schwaizer (2010) 
estabelecem seis gêneros de newsgames, cada um deles definido de 
acordo com o conteúdo que abordam: Newsgames de eventos recentes 
(Current Events Newsgames), Newsgames Infográficos (Infographic 

8. De acordo com os autores, são chamados de infográficos hipertextuais os 
infográficos que mesclam sons, textos e imagens. Em alguns casos o conteúdo 
desses materiais pode alterar de acordo com o tempo.

9. Referem-se aos aplicativos que formam uma nova ferramenta ao combinarem, 
em um mesmo suporte midiático, conteúdos de outros dispositivos.
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Newsgames), Newsgames Documentário (Documentary Newsgames), 
Newsgames de Raciocínio (Puzzle Newsgames), Newsgames de Co-
munidade (Community Newsgames) e Newsgames de Letramento 
(Literacy Newsgames).

Os autores ressaltam que um newsgame pode se enquadrar em mais 
de um gênero, desde que suas características estejam de acordo com as 
diferentes modalidades. 

Quinze anos após o pioneirismo de Frasca encontramos no ambiente 
online várias iniciativas lúdicas cujo conteúdo se basearam em fatos 
noticiados, algumas produzidas por veículos jornalísticos de renome 
(como The New York Times, El País e Folha de São Paulo) e outras por 
desenvolvedores independentes que, em alguns casos, não possuem for-
mação ou ligação profissional com a área da comunicação e jornalismo.

Existem portais jornalísticos que, na descrição de seus produtos 
lúdicos, os categorizam explicitamente como newsgames. Um exemplo 
é o Syhacked (Ritzen & Ruhfus, 2016), publicado em 2016 no site da 
Al Jazeera’s, com o objetivo de colocar o jogador no papel de um jor-
nalista investigando a atuação de hackers na guerra cibernética da Síria.

Já o quiz “Seja um libertador da América” (Qual o jogador do Grê-
mio de 1995 você seria?, 2015), publicado em 2015 na seção Especiais 
ZH, dentro do portal do veículo jornalístico Zero Hora, é um exemplo 
de ferramenta que não apresenta em sua descrição o termo newsgame. 
O material em questão aborda a trajetória e os personagens do time de 
futebol gremista que se sagrou Bicampeão da Libertadores da América 
em 30 de agosto de 1995.

Independente do assunto abordado, produzir um newsgame não é 
tarefa simples e requer planejamento, além de conhecimentos técnicos de 
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arte e programação. A fim de auxiliar nesse entendimento, este trabalho 
apresentará a seguir uma experiência empírica de desenvolvimento de 
jogos jornalísticos.

Metodologia

Indo na contramão das crises econômicas, o mercado de jogos tem 
faturamento constante, englobando o campo dos mobiles, consoles e bo-
ardgames. Embora o uso dos games para entretenimento seja o principal 
motivo desse crescimento exponencial, não é de hoje que educadores 
perceberam o potencial dessa ferramenta e os utilizam em sala de aula 
para trabalhar os mais variados assuntos, através da linguagem lúdica 
e até colaborativa.

O trabalho aqui apresentado, em termos de sua natureza, é definido 
como uma pesquisa experimental aplicada, uma vez que visa gerar co-
nhecimento sobre o desenvolvimento e aplicação de um novo formato 
jornalístico - Newsgames aplicado a notícias.

Nessa linha, Moran (2013) enfatiza a importância de superar a 
educação tradicional, focando-se na aprendizagem do aluno através 
do diálogo e envolvimento. Inserir os jogos em sala de aula como fer-
ramenta pedagógica complementar, seja na sua produção ou análise, é 
fazer uso da prática experimental, sistematizada no que Moran (2013) 
chama de metodologia ativa de aprendizagem.

Dentre os métodos propostos pelo autor, utiliza-se aqui da “apren-
dizagem personalizada” (adaptada ao ritmo e necessidade de cada 
pessoa ou grupo), “aprendizagem colaborativa, entre os pares” (grupos 
de interesse, presenciais ou virtuais, que compartilham o que sabem a 
fim de sanar as dúvidas) e “aprendizagem baseada em projetos” (alu-
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nos se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou 
desenvolver um projeto). Este artigo relata uma experiência com essa 
metodologia, na qual estudantes aprenderam sobre jogos jornalísticos 
através da disciplina prática de produção de newsgames. 

Antes do jornalista ir apurar a matéria é realizada uma reunião de 
pauta, ou seja, uma reunião entre editores e repórteres para definir os 
acontecimentos que deverão ser noticiados (factuais ou não), bem como 
as fontes e desdobramentos que o artigo deverá seguir.

A mesma lógica vale para o newsgame: antes de realizar o desen-
volvimento do jogo é recomendável que a equipe se reúna, pense nos 
aspectos técnicos e conceituais do jogo, apresentando assim um GDD 
que sistematize os objetivos da ferramenta e deixe claro de que forma 
o conteúdo do jogo estará relacionado com a matéria jornalística. 

Existem diversos modelos de GDD, mas, de uma forma geral, ele 
atua como um grande guia, pois detalha para equipe as etapas de de-
senvolvimento, incluindo as atividades, cronogramas, recursos, funções 
e prazos. 

Quanto maior o projeto, maior o detalhamento necessário, sendo 
assim o estudo apresentado visou sistematizar o desenvolvimento de 
um Game Design Document para Newsgames (GDDN), unindo o lead 
jornalístico com alguns pontos de GDD tradicionais, sistematizando-os 
assim em 13 tópicos, conforme apresentados a seguir.

História (O quê?)

Esse item aborda a descrição detalhada da história, contendo co-
meço, meio e fim. Apresenta uma breve descrição do ambiente onde 
o jogo acontece e também dos principais personagens envolvidos na 
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história. Aqui deve-se incluir a resposta para a primeira pergunta do 
lide jornalístico (O quê?) ou seja, apresentar o fato ocorrido.

A história deve sinalizar a matéria (no caso de um newsgame que 
complemente um assunto abordado em outras mídias) ou tema jorna-
lístico (no caso de um newsgame que não complementa outra mídia e 
é divulgado como forma independente de debater o assunto, por exem-
plo, em newsgames editoriais) que deu origem a ideia do newsgame. É 
interessante que exista alguma menção no newsgame sobre a temática 
trabalhada, seja na forma textual (na tela de menu, por exemplo) ou 
inserindo links dentro do jogo para redirecionar o jogador ao conteúdo 
que deu origem ao newsgame.

Objetivos (Por Quê?)

Esse item apresenta uma descrição genérica do objetivo(s) do jogo, 
o detalhamento irá acontecer na gameplay. Inclui-se aqui o que deve 
ser alcançado pelo personagem principal, qual a finalidade do game 
(comercial, educativo, etc) e a que público o jogo se destina. Em uma 
notícia, a resposta para a pergunta seis do lide (Por quê?) apresenta a 
causa, os motivos que ocasionaram determinado fato. Aqui ela pode 
ser incluída de duas formas:

Resposta ligada a gameplay do jogo, ou seja, o objetivo do 
newsgame irá representar, direta ou indiretamente, a causa da 
notícia. Por exemplo, em uma notícia sobre a destruição de uma 
cidade por um furacão, a causa para o fato destruição é o surgi-
mento do furacão. Assim o newsgame pode ter como objetivo 
fazer os moradores escaparem do furacão (nesse caso o objetivo 
representa indiretamente a causa, pois o furacão simboliza o 
motivo pelo qual as pessoas estão fugindo, mas as pessoas é 
que são controladas pelo jogador). Outro objetivo pode ser obter 
informações sobre os pontos afetados pelos ventos, para isso 
o jogador irá controlar o furacão e fazê-lo passar pelos locais 



393

afetados (nesse caso o objetivo representa diretamente a causa, 
pois o furacão é controlado pelo jogador). 

Resposta ligada ao objetivo do newsgame. Nesse caso não 
se explica o motivo do jogo, mas sim o motivo principal para a 
criação do newsgame e sua relação com o conteúdo noticioso 
(é um newsgame para complementar uma matéria de um site ou 
algum outro veículo? Ironizar algum tema? Simplificar conteúdos 
complexos como matérias de economia?).

É recomendável que um newsgame não seja restrito a um tipo 
específico de público, mas sim seja pensado para que a maioria das 
pessoas possam jogá-lo, disseminando assim o conteúdo informativo 
de forma mais eficaz.

Equipe e Deadline

Basicamente este item sinaliza qual o tempo disponível, quantas 
pessoas e quais especialidades são necessárias para desenvolver o 
projeto. Em se tratando de newsgames o tempo de desenvolvimento 
age diretamente sobre o tipo de projeto e a equipe necessária para 
desenvolvê-lo. Uma equipe mínima ideal é composta pelo jornalista 
(responsável pela apuração do conteúdo e acompanhamento se o mesmo 
está sendo desenvolvido de acordo com o objetivo do newsgame), um 
artista (responsável pela criação dos elementos gráficos – tais como 
cenários, personagens, fotografia – podendo ser encontrados dentro 
da própria redação como os ilustradores de infográficos, fotógrafos ou 
web designers) e um programador (responsável por codificar o jogo no 
software e linguagem de sua preferência, podendo também ser encon-
trado dentro da própria redação como os profissionais de Tecnologia 
da Informação) Um newsgame simples pode ser feito rapidamente por 
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profissionais que dominam várias habilidades, mas ter profissionais 
com habilidades distintas trabalhando em conjunto é fundamental para 
trabalhos com maior qualidade e tempo de desenvolvimento reduzido.

Embora aconteça, não é recomendável que seja lançado um newsgame 
semanal ou diário. Para atingir efetivamente o potencial comunicativo 
dos newsgames é recomendável que ele seja planejado e discutido na 
reunião de pauta, estabelecendo assim um tempo maior para seu desen-
volvimento juntamente com a evolução na apuração da reportagem. É 
importante também que todos os envolvidos na produção conversem 
sempre entre eles, a fim de resolver rapidamente qualquer dificuldade 
que possa aparecer. Obviamente o fator financeiro também é relevante, 
visto que no caso de contratação de pessoal externo ele deverá ser levado 
em consideração, assim é preciso pensar também não só a questão do 
tempo, mas se existe verba disponível para o desenvolvimento de tal 
trabalho e de quanto é este valor.

Sendo assim, antes de iniciar o desenvolvimento é importante pensar 
em questões como: quando o newsgame será lançado? Irá ser divulgado 
junto com a matéria ou de forma independente? É um newsgame simples 
que pode ser desenvolvido por poucas pessoas? Será necessário investir 
em pessoal de fora para desenvolver o projeto? Qual a verba destinada 
para esse newsgame? Qual o valor de mercado cobrado para cada um 
dos profissionais necessários? Quanto cada profissional selecionado irá 
cobrar pelo serviço?

Gameplay e Plataforma (Como?)

Este item é um dos mais importantes e completos, pois irá descrever 
a mecânica do jogo. Para isso é relevante que as descrições respondam 
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as seguintes perguntas: quais são os desafios encontrados pelo jogador 
e quais os métodos usados para superá-los? Como o jogador avança no 
jogo e como os desafios ficam mais difíceis? Como o gameplay está 
relacionado com a história? O jogador deve resolver quebra-cabeças 
para avançar na história ou deve vencer chefões para progredir? Como 
funciona o sistema de recompensas (pontos, dinheiro, experiência, itens 
colecionáveis, armas, poderes)? Quais os benefícios que o jogador tem 
com cada um desses itens? Qual é a condição de vitória (salvar o univer-
so, matar todos os inimigos, coletar 100 estrelas)? Qual é a condição de 
derrota (perder 3 vidas, ficar sem energia)? Em que plataforma o jogo 
será disponibilizado (web, mobile, Android, IOS, tabuleiro, cartas)?

Em uma notícia, a resposta para a pergunta cinco do lide (Como?) 
apresenta o modo, a maneira como o fato ocorreu. Neste item ela pode 
ser incluída de duas formas:

Diretamente à gameplay: o modo como o fato ocorreu é re-
presentado na gameplay do game. Por exemplo, em uma notícia 
cujo fato são manifestações contrárias ao governo, o “como?” é 
indicado no lide com a menção de que os manifestantes entraram 
em conflito com a polícia. Um newsgame sobre esse fato pode 
justamente colocar o jogador no papel dos manifestantes ou 
policiais, fazendo-o assim participar do conflito e conhecer as 
consequências para os dois lados combatentes. Ou seja, o news-
game simula e ilustra o modo como o fato ocorreu na realidade.

Diretamente ao newsgame: neste caso a gameplay não neces-
sariamente faz uma simulação da maneira como o fato ocorreu 
na realidade. Assim este tópico irá explicar como o jogo será 
desenvolvido, quais suas características de entretenimento e 
informação, tendo em mente as definições anteriores de objetivo, 
tempo e financiamento.
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Em síntese, coloca-se aqui as ideias iniciais das fases, como o jogador 
irá alcançar os objetivos propostos, quais as recompensas e desafios que 
ele irá encontrar para atingir esse objetivo, como a informação será apre-
sentada ao jogador. Também é detalhado aqui em que plataforma o jogo 
será disponibilizado, de modo que artistas e programadores saibam antes 
de iniciar o projeto em quais linguagem e resoluções devem trabalhar.

Personagens – (Quem?)

Neste item se deve pensar as características físicas e de persona-
lidade dos personagens principais (nome, idade, raça, temperamento) 
sua história no jogo (pensar no passado do personagem pode ajudar a 
pensar em como ele irá se desenvolver no universo “presente” do jogo), 
bem como suas habilidades (poderes especiais, golpes especiais, armas), 
que alterações ele pode sofrer durante o jogo (ficar mais forte, trocar de 
roupa) e as ações que eles podem executar (andar, correr, pular, pulo 
duplo, escalar). Se possível, é aconselhável também apresentar aqui um 
esboço gráfico dos personagens. Personagem não é um requisito para os 
newsgames, pois depende da mecânica escolhida pelos desenvolvedores. 
No entanto, caso os desenvolvedores optem por acrescentar algum, é 
recomendável que ele represente virtualmente a resposta para a segunda 
pergunta do lide (Quem?). Isto é, aconselha-se que o avatar controlado 
pelo jogador seja a representação do personagem envolvido no fato 
noticiado ou, ao menos, tenha alguma ligação com o conteúdo retratado.

Inimigos

Assim como nos personagens, é necessário também pensar as ca-
racterísticas físicas, de personalidade e habilidades dos inimigos. Um 
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newsgame não precisa necessariamente apresentar inimigos, mas se 
assim for planejado pelos desenvolvedores é aqui que se deve apresentar 
as características. Se possível, é aconselhável também apresentar aqui 
um esboço gráfico dos inimigos. Inimigo é tudo aquilo que coloca uma 
dificuldade no jogo, sendo assim, um jogo cronometrado, por exemplo, 
pode ter o tempo como próprio inimigo. Também é preciso pensar no 
grau de dificuldade, por exemplo, se o jogo fica mais rápido com o 
passar do tempo ou os inimigos mais fortes.

Assim é necessário pensar: quantos serão? Em que momento do 
jogo irão aparecer? Qual o nível de dificuldade que cada um apresenta 
ao jogador para ser derrotado (10 vidas, 3 rounds, é um inimigo que 
não precisa ser derrotado e pode ser desviado apenas)? Como eles se 
comportam, interagem e quais suas habilidades (andam para frente, 
surgem aleatoriamente, disparam tiros)? Como eles serão derrotados 
(clicando em cima, sendo atingidos por um tiro)? O que o jogador ganha 
ao derrota-lo (pontos, acesso a novas áreas, vencem o jogo)? 

Universo do Jogo (Onde?, Quando?)

Neste item apresenta-se a descrição e ilustração prévia dos cenários 
e mapas do jogo, bem como as respostas para as perguntas 3 e 4 do 
lide. É importante destacar aqui também onde o jogador irá encontrar as 
informações noticiosas, de que modo elas serão apresentadas, ou seja, 
onde está a apuração jornalística dentro do jogo. Em uma notícia, a res-
posta para a pergunta 3 do lide (Quando?) informa a data ou momento 
em que o fato ocorreu, já a resposta para a pergunta 4 do lide (Onde?) 
apresenta o local do acontecimento (estrada, casa, quarto, cidade). Am-
bas podem ser apresentadas no newsgame em telas de informações nos 
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menus do jogo, ou através de indicações gráficas durante a gameplay 
(por exemplo, desenhos que simbolizam a época e local do fato, como 
cenários com suásticas ao fundo e representação de Auschwitz em um 
newsgame que retrata uma notícia sobre a vida de Hitler).A música e 
efeitos sonoros também são de extrema importância, pois dão mais 
dinamismo a jogabilidade e servem como feedback de determinadas 
ações para o jogador. Algumas questões também podem auxiliar no 
planejamento desse tópico: como as fases do jogo estão conectadas? 
Qual a estrutura do mundo? Qual a emoção presente em cada ambiente? 
Que tipo de música deve ser usada em cada fase? Qual a necessidade 
de cada cenário?

Controles

Seja nos jogos tradicionais ou nos newsgames, ter em mente como são 
acessados os botões do jogo e como os personagens serão controlados é 
fundamental para se pensar a programação. É importante ressaltar também 
que cada plataforma apresenta característica diferentes, ou seja, no caso 
de mobile deve-se pensar em controles touch screen, já no caso de jogos 
pelo PC pode-se optar por teclado e mouse por exemplo. Os controles 
podem ser explicados no decorrer do jogo, podem aparecer em um menu 
específico ou mesmo podem ser suprimidos (neste caso, pressupõe-se 
que o jogador já tenha familiaridade com o determinado gênero de jogo 
e seus comandos básicos). Se possível, recomenda-se colocar aqui um 
esboço do controle que será utilizado, seus botões e funções no jogo.

Embora não seja comum, pode-se pensar em diferentes controles 
para cada plataforma como no caso de jogos para computador ou mesmo 
em aparelhos mobile que permitem a inserção de joystick.
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Se existir, deve ser exemplificada aqui as combinações de botões 
e suas respectivas funções dentro do jogo, sejam estas para abrir um 
menu novo, desligar o som, ou mesmo dar ao personagem uma habili-
dade especial. Caso tenha-se a intenção de disponibilizar um newsgame 
em várias plataformas, o mesmo deverá ser programado para atender 
as particularidades de controle de todas elas, podendo isso demandar 
mais tempo dos programadores e, algumas vezes devido as resoluções 
e tamanhos de tela, ter que ser feito um layout para cada plataforma.

Câmera

A câmera não é um fator muito relevante nos newsgames, sendo 
normalmente ajustada para que o jogador tenha visão completa dos 
personagens e cenários. No entanto, caso os desenvolvedores optem por 
alguma alteração, a mesma deve ser explicada aqui como irá ocorrer 
(de cima para baixo, visão em primeira pessoa) e qual a função dessa 
visualização diferenciada (dar zoom no inimigo, acessar o mapa). 

Interface

Neste item é planejado o design das interfaces do jogo, tais como tela 
inicial, menu de opções, tela de pause, menu de itens, tela de loading, 
tela de créditos, etc. Apresenta-se também os elementos de indicação do 
jogo, conhecidos como HUD (head-up display). A interface representa os 
elementos visíveis na tela que irão sintonizar o jogador dentro do jogo. 
No caso de newsgames normalmente é nela que aparecem as informações 
jornalísticas, seja por meio de telas de menu, botões, ou mesmo explicação 
de algum item que o jogador encontra durante a partida. Quando o projeto 
abrange personagens e tempo é importante planejar como o HUD será 
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visível, ou seja, em que parte da tela o jogador terá informações sobre a vida 
do personagem, os pontos coletados e o cronômetro do jogo. Apresentar 
aqui o rascunho da disposição desses elementos também é aconselhável.

Cutscenes

Devido às questões de tempo e a função de ser objetivo com as 
informações, não é comum utilizar cutscenes em newsgames. No en-
tanto, caso elas sejam uma opção adotada pela equipe, aqui deverá ser 
pensado como elas serão desenvolvidas (descrever o roteiro, definir o 
método e ferramentas utilizadas para produção ou captação, explicar 
em quais momentos do newsgame estas cutscenes irão aparecer e por 
qual motivo) Vale lembrar que pode ser inserido aqui tanto vídeos 
introdutórios como animações e normalmente a função principal da 
cutscene é explicar ao jogador o enredo por trás do jogo, a história de 
algum personagem e qual a ligação dele com o game.

Cronograma

O tempo é um fator fundamental para o desenvolvimento de um 
newsgame, portanto estabelecer um cronograma prévio com divisão de 
tarefas, início e fim do projeto é de extrema importância. Normalmente 
o cronograma é dividido entre os meses de desenvolvimento e as ativi-
dades são planejadas semanalmente, para que a equipe se encontre uma 
vez por semana ou a cada quinze dias e apresente o avanço em suas 
respectivas tarefas. Vale ressaltar a necessidade de cumprimento dos 
prazos, porém todo projeto está suscetível a contratempos e, neste caso, 
deve ser feito um novo cronograma explicando o fato e estabelecendo 
novos prazos. A boa gestão de um cronograma garante um trabalho de 
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qualidade, sem sobrecarregar nenhum integrante da equipe. É importante 
definir aqui um cronograma inicial, com as etapas do projeto, a divisão 
de tarefas e uma previsão do tempo total para cada uma ser concluída

Orçamento

Em relação ao orçamento é necessário saber quais os equipamentos 
necessários para a produção do jogo, bem como o valor de mercado do 
trabalho de cada profissional envolvido. É pertinente fazer também uma 
planilha de pagamentos explicando detalhadamente onde o dinheiro será 
investido (tanto em recursos de pessoal como de infraestrutura) além 
de marcar os valores e por qual período determinado profissional estará 
vinculado ao projeto. A pessoa responsável pelo controle financeiro 
precisa estar sempre atenta para que o custo não ultrapasse o valor total 
disponível, principalmente em casos de editais, pois todos os custos 
deverão ser comprovados com notas fiscais ou recibos.

Estudos de Caso Desenvolvidos em Sala de Aula10

Com os GDD’s em mãos, e após as aulas de apoio, os estudantes 
puderam apresentar as ideias iniciais à turma, discutir sobre as potenciali-
dades de cada tema escolhido e fazer reflexões sobre o processo criativo. 

SOS Hercílio

A proposta apresentada pelo grupo 1 foi criar o SOS Hercílio (https://
aokittos.itch.io/sos-hercilio), um jogo (Figura 2) sobre a restauração 

10. Pesquisa realizada por Manoela Bonaldo, bolsista PIBIC-UFSC do projeto 
Novos formatos interativos e imersivos multitelas para conteúdos jornalístico e 
educacional, com orientação da professora Rita Paulino.
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da ponte Hercílio Luz. De acordo com Aoki, Batista, Beilfuss, Leão e 
Malkowski (2019 no prelo), ela é uma conexão entre ilha e continente 
localizada em Florianópolis/SC, foi inaugurada em 1926 e interditada 
em 1991. Desde então, algumas empresas assumiram a responsabilidade 
pelo restauro mas em seguida abandonaram a obra, tornando o término 
do restauro uma incerteza. A última encarregada previa a conclusão 
da obra em outubro de 2018, mas o prazo foi ampliado até o segundo 
semestre de 2019. 

O objetivo era apresentar ao jogador uma breve história sobre o 
assunto, os investimentos feitos pelo governo do estado, o processo de 
interdição e importância na vida dos catarinenses. Duas jornalistas do 
grupo foram encarregadas de apurar as informações necessárias para 
a produção da reportagem “Ponte Hercílio Luz: 96 anos de história e 
muitas incertezas” (Ponte Hercílio Luz, s.d.), a qual embasa o jogo e 
aparece na tela inicial da interface do SOS Hercílio. 

Figura 2. Captura de tela da interface do jogo SOS Hercílio no momento em que o 
personagem acende uma das lâmpadas. (https://aokittos.itch.io/sos-hercilio)
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Para transformar a história em uma experiência lúdica ao jogador, 
o grupo definiu a narrativa onde um turista precisa passar pela ponte, 
indo na direção continente-ilha. Ele precisa acender todas as lâmpadas 
que encontra no caminho, pois cada vez que uma lâmpada é acesa o 
jogador recebe uma informação sobre a ponte Hercílio Luz.

Figura 3. Tela final do jogo; aparece após o personagem atravessar o portal da ponte 
[Captura de tela]. (https://aokittos.itch.io/sos-hercilio)

Também é preciso ficar atento às peças da ponte que caem no decor-
rer da tela e podem ferir o personagem, diminuindo sua vida. No final 
do caminho está localizado um portal que dá acesso à ilha de Floria-
nópolis, porém ele só abre se o jogador tiver aceso todas as lâmpadas 
no caminho.11 

11. Pesquisa realizada por Manoela Bonaldo, bolsista PIBIC-UFSC do projeto 
Novos formatos interativos e imersivos multitelas para conteúdos jornalístico e 
educacional, com orientação da professora Rita Paulino.
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Mete a Colher12

A violência contra a mulher em Santa Catarina foi o tema de “Mete a 
Colher” (https://marciano.itch.io/ng-meteacolher), jogo (Figura 4) apre-
sentado pelo grupo 2. A ideia surgiu a partir da expressão popular “em 
briga de marido e mulher ninguém mete a colher”. Segundo Bourscheid, 
Carvalho, Mueller, Silva e Ventura (2019 no prelo), o principal motivo 
da escolha do tema foi a constatação de que em Santa Catarina os índices 
de agressões, abusos e demais violências contra mulheres oferecidos pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado SSP-SC são inquietantes. 
Só no primeiro semestre de 2018 foram registrados 9 estupros por dia 
e 53 lesões corporais, também diárias. 

Para dar suporte ao jogo, a equipe produziu a reportagem “Violência 
contra a mulher não tem endereço” (A violência, s.d.). Foram colhidas 
informações como: tipos mais recorrentes de violência contra a mu-
lher, locais onde já foram denunciados casos, entrevistas com vítimas 
e autoridades. 

O cenário do jogo é a Avenida Beira Mar Norte, uma das principais 
vias de Florianópolis, onde já houve tentativa de estupro. É possível 
escolher entre um avatar homem e mulher, mas independente da escolha, 
a experiência de jogo é a mesma para os dois. São apresentadas algu-
mas cenas no decorrer das fases e é preciso que seja feita uma escolha 
em interferir ou não. O jogador deverá responder cinco perguntas, e 
quando a resposta é correta ele recebe uma colher. Ao final do jogo, 

12. Pesquisa realizada por Manoela Bonaldo, bolsista PIBIC-UFSC do projeto 
Novos formatos interativos e imersivos multitelas para conteúdos jornalístico e 
educacional, com orientação da professora Rita Paulino.
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dependendo do número de colheres que tiver coletado, será apresentado 
seu desempenho em relação às respostas obtidas nas cenas.

Figura 4. Captura de tela do jogo Mete a colher. (https://marciano.itch.io/ng-
meteacolher)

Figura 5. Tela final do jogo Mete a colher. (https://marciano.itch.io/ng-meteacolher)



406

Fact-checking O Jogo13

O terceiro grupo escolheu a checagem de fatos (Figura 6) como 
tema para produzir do newsgame “Fact-checking O Jogo” (https://mar-
ciano.itch.io/fact-checking). Para Bonaldo, Oliveira, Pimenta, Roberto 
e Rosati (2019 no prelo), o intuito era exibir ao público a estrutura e 
funcionamento de uma agência de checagem de fatos e apresentar as 
etapas necessárias a serem superadas para obtenção de uma informa-
ção verdadeira. A equipe produziu um projeto transmídia, com jogo, 
redes sociais e um site (https://factcheckingojogo.wordpress.com/) com 
informações sobre checagem de fatos cujo conteúdo complementa a 
experiência do usuário.

O grupo se inspirou no jogo “Where in the World is Carmen 
Sandiego?” para produzir a interface com perguntas e resposta. Em 
Fact-checking O Jogo, o personagem é um estagiário de jornalismo 
contratado para checar uma série de informações veiculadas durante o 
período eleitoral de 2018. São apresentadas três frases a serem checadas. 
Uma é sobre a Lei Rouanet:”É verdade que a lei rouanet retira recursos 
de outras áreas, como saúde e educação para investir em cultura?”. Há 
a frase sobre previdência: “O panfleto Verdades sobre a reforma da pre-
vidência é verdadeiro?” e a última é sobre Voto nulo: “Voto nulo e em 
branco possuem o mesmo efeito?” Ele precisa visitar algumas fontes: 
Congresso, Biblioteca, Universidade, Internet e conferir se a informa-
ção passada pela chefe é correta. É importante ficar atento ao deadline 
definido; caso o estagiário não consiga juntar as informações a tempo, 

13. Pesquisa realizada por Manoela Bonaldo, bolsista PIBIC-UFSC do projeto 
Novos formatos interativos e imersivos multitelas para conteúdos jornalístico e 
educacional, com orientação da professora Rita Paulino.
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ou não conseguir formular a checagem corretamente, ele é demitido. Se 
ele conseguir obter informação de qualidade e em tempo, é promovido.

Figura 6. Captura de tela de 
Fact-checking.
O jogo - conversa com chefe

Figura 7. Captura de tela de 
Fact-checking.
O jogo - tela de fonte

Quando as regras vêm14

Motivado pelas recentes discussões no Supremo Tribunal Federal, 
o grupo 4 escolheu o tema aborto para criar o newsgame “Quando as 

14. Pesquisa realizada por Manoela Bonaldo, bolsista PIBIC-UFSC do projeto 
Novos formatos interativos e imersivos multitelas para conteúdos jornalístico e 
educacional, com orientação da professora Rita Paulino.
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regras vêm” (https://nawenbunny.itch.io/quando-as-regras-vm), (Figura 
8). Conforme Christia, Coelho, Jansen, Koyama e Santos (2019 no 
prelo), a interrupção de gravidez é permitida no Brasil apenas em caso 
de risco à gestante, anencefalia ou estupro. Sendo assim, a mulher que 
não se enquadrar nos casos citados não tem permissão legal para inter-
romper a gestação pois o ato é considerado crime. Como o Estado não 
permite o aborto, os dados sobre assunto não são muito consistentes. 
Outro ponto importante é a falta de amparo adequado: como o aborto 
ainda não é visto como questão de saúde pública, o procedimento acaba 
sendo feito em clínicas clandestinas e/ou de maneira precária e sem 
assistência médica. 

Figura 8. Captura de tela do jogo 
“Quando as regras vêm” (apresentação 
de personagem)

Figura 9. Captura de tela do jogo 
“Quando as regras vêm” 
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Para dar suporte ao jogo e complementar a experiência do usuário, 
foi produzida uma reportagem intitulada “Quem aborta no Brasil” 
(Christian, Jansen, Koyama, Coelho, & Santos, 2019 no prelo) e um 
programa de rádio chamado “Somos todas clandestinas” (Coelho, 2018). 
A intenção do jogo é propor uma reflexão sobre a descriminalização 
do aborto. A personagem é Rosa, mulher que decide interromper uma 
gestação e precisa decidir de que maneira irá fazer isso. Há quatro finais 
diferentes, uma simulação de situações que podem ocorrer na realidade 
com mulheres na mesma situação. 

Considerações Finais

Apresentamos neste artigo um relato de uma aplicação prática em 
sala de aula que inicialmente tínhamos como objetivo promover uma 
discussão sobre este novo formato e o desenvolvimento de produtos 
(Newsgames). Após a disciplina podemos verificar que os resultados 
foram além da expectativa inicial. Notamos um engajamento e interesse 
dos alunos para conhecer novas tecnologias de produção e adaptá-las 
ao Jornalismo. Em nenhum momento notamos que atividades mul-
tidisciplinares como Programação (e.g) e demais relacionadas aos 
GDDs, foram obstáculos nesta nova produção. Essa experiência nos 
dá caminhos para uma nova atuação de mercado - desenvolver Jogos 
sérios ou Newsgames. Em um momento tão promissor para os Jogos 
Digitais, porque não desenvolver histórias em um contexto lúdico ou 
de ação para contextualizar uma realidade? Acreditamos que Jornalistas 
podem atuar neste mercado de forma a potencializar novos formatos e 
narrativas digitais sem se distancia de sua ethos de formação.
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Atualmente, as crianças estão imersas em uma sociedade que cada 
vez mais disponibiliza produtos eletrônicos destinados a elas. Os brin-
quedos foram sendo aperfeiçoados, transformando a condução da brin-
cadeira, pois não são mais as crianças que dirigem a brincadeira, mas 
o brinquedo, é ele que dita os comandos e a criança os executa. Sendo 
assim, esta fase da criança da contemporaneidade foi conceituada por 
Levin (2007) como Infância Virtual. Da mesma forma, com a evolução 
dos brinquedos, surgem os videogames, juntamente com uma variedade 
de modelos e jogos. Por meio desse instrumento, elas encenam, trans-
formam-se nos personagens do jogo, a brincadeira está determinada 
eletronicamente do início ao fim.

Para Dornelles (2006), a tecnologia é sempre bem-vinda, mas...

“cabe aos pais cuidar da agenda dos filhos pequenos, incluindo 
atividades físicas e jamais deixar o filho perder o contato “olho no 
olho” com o amigo. É frente a frente, no contato físico que as diferen-
ças são resolvidas. Aprende-se a argumentar, a sustentar a defesa. 
Descobre-se que o mundo não é só tecnologia.” (Dornelles, 2006).

Para Machado (2008), o computador ganhou a preferência das 
crianças,

“Os brinquedos e jogos, inanimados, podem até atrair a curiosidade 
da criança caso ela tenha sido estimulada pela família a utilizar e 
se divertir com tais recursos em sua experiência anterior, mas inva-
riavelmente os jogos, cores, sons, recursos multimídia, o teclado, o 
mouse, a possibilidade de apertar botões e acionar programas, abrir 
janelas e variar as brincadeiras irão fazer com que o computador 
ganhe a disputa.” (Machado, 2008).
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Mas não somente os computadores ganharam a preferência no 
universo infantil, hoje em dia o acesso as tecnologias mobiles, como 
celulares, tablets, se destacam como as tecnologias mais utilizadas 
entre as crianças.

Os objetivos deste artigo será identificar as tecnologias mais presentes 
e utilizadas no universo infantil, e como elas contribuem para a formação 
cognitiva, psicomotora e social das crianças. Tem o intuito também de 
descrever alguns jogos sobre sustentabilidade, visando que o processo 
de formação infantil já comece com a criança não somente sabendo a 
importância da preservação do ambiente em que vive, mas contribuindo 
desde pequena para a preservação deste meio.

A metodologia utilizada será uma pesquisa bibliográfica onde será 
descrito os aplicativos infantis que podem ser utilizados computado-
res, tablets e smartphones e alguns tipos de videogames que também 
trazem grandes benefícios para o desenvolvimento infantil, e ajudam 
a criança a ter consciência da preservação do meio ambiente, como 
por exemplo, o Cidade Verde, o SOS Mata Atlântica e o Reduzindo 
o lixo eletrônico.

Processos Cognitivos e o Desenvolvimento Infantil

Processos cognitivos são os procedimentos que usamos para adi-
cionar novos conhecimentos e tomar decisões baseadas nesses co-
nhecimentos. Cognição é a capacidade de processar informações 
e transformá-las em conhecimento, com base em um conjunto de 
habilidades mentais e cerebrais como a percepção, a atenção, a asso-
ciação, a imaginação, o juízo, o raciocínio e a memória. O processo 
cognitivo consiste em uma sequência de eventos necessários para a 
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formação de qualquer conteúdo do conhecimento através de atividades 
da mente. Ele é desenvolvido desde a primeira infância até a fase do 
envelhecimento. As diferentes funções cognitivas desempenham um 
papel nesses processos, cada uma dessas funções cognitivas funcio-
nam em conjunto para integrar os novos conhecimentos e criar uma 
interpretação do mundo que nos rodeia.

A teoria piagetiana percebe o desenvolvimento cognitivo construído 
a partir do biológico. Segundo Piaget (1975), a inteligência começa a 
se organizar por meio de uma lógica da ação sobre o biológico, ou seja, 
para Piaget, os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico. 
Desta forma, pode-se concluir que Piaget entendia o cognitivo como uma 
adaptação, que organiza a função de estruturar o universo do indivíduo. 
Este conceito refere-se à relação entre o pensamento e os objetos, uma 
vez que a capacidade cognitiva irá construir mentalmente as estruturas 
capazes de serem aplicadas às do meio.

A criança constitui sua inteligência através de sua interação com o 
mundo, com esquemas mentais que possibilitam aprender a realidade. 
Tafner (2008) refere que estes esquemas possibilitam a identificação da 
entrada de estímulos. Desta forma, o organismo consegue diferenciar 
estímulos e generalizá-los. O autor compara os esquemas a fichas de 
um arquivo, no qual o infante procura “encaixar” o estímulo recebido 
em um esquema que possua. Pode-se dizer que tais estruturas “admi-
nistram” os eventos da forma como são percebidos pelo organismo, 
agrupando-os conforme suas características semelhantes.

Existem vários tipos de processos cognitivos, e explicaremos melhor 
abaixo cada um deles.
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Tipos de Processos Cognitivos

A percepção cognitiva nos permite organizar e entender o mundo 
através de estímulos que recebemos dos diferentes sentidos como a 
vista, a audição, o gosto, o cheiro e o tato. Enquanto a maioria das 
pessoas conhecem os sentidos mais comuns, outros menos conhecidos 
como a propriocepção (estímulo que percebe inconscientemente nossa 
posição no espaço e determina a orientação espacial) e a interocepção 
(é a capacidade de reconhecer estímulos e sensações que nosso corpo 
nos envia, como a fome e a sede). Quando o estímulo é recebido, nosso 
cérebro integra todas as informações, criando uma nova memória.

A atenção é o processo cognitivo que nos permite concentrar em um 
estímulo ou atividade para processá-los mais profundamente depois. 
Ela é uma função cognitiva fundamental para o desenvolvimento de 
situações cotidianas, usada para a maioria das tarefas que realizamos 
no dia a dia. De fato, foi considerada um mecanismo que controla e 
regula o resto dos processos cognitivos: da percepção (precisamos da 
atenção para focar em um estímulo que nossos sentidos não alcançam) 
à aprendizagem e processos complexos de raciocínio.

A memória é a função cognitiva que nos permite codificar, armaze-
nar e recuperar informações do passado. É um processo básico para a 
aprendizagem, pois é o que nos permite criar um sentido de identidade. 
Existem muitos tipos de memória, tais como a memória de curto prazo, 
a habilidade para reter informações do passado durante um curto perío-
do de tempo (como, por exemplo, lembrar de um número de telefone e 
mantê-lo memorizado até anotá-lo em um papel) e a memória a longo 
prazo, onde armazenamos todas as memórias que mantemos durante um 
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período longo de tempo. A memória a longo prazo pode ser dividida em 
grupos mais pequenos: a memória declarativa e a memória processual. 
A memória declarativa consiste no conhecimento adquirido através da 
linguagem, da educação e dos conhecimentos aprendidos através das 
experiências pessoais. A memória processual faz alusão à aprendizagem 
através das rotinas (saber como dirigir ou andar de bicicleta). Outros 
tipos de memória são a memória auditiva, memória contextual, nome-
ação e o reconhecimento.

O pensamento é fundamental para todos os processos cognitivos. 
Nos permite integrar todas as informações recebidas e as relações esta-
belecidas entre os acontecimentos e conhecimentos. Para isso, ele usa 
o raciocínio, a síntese e a resolução de problemas.

A linguagem é a habilidade para expressar os pensamentos e senti-
mentos através da palavra falada. É uma ferramenta que usamos para 
comunicar, organizar e transmitir informações que temos sobre nós 
mesmos e o mundo. A linguagem e o pensamento se desenvolvem em 
conjunto e estão estreitamente relacionadas, além de se influenciarem 
mutuamente.

A aprendizagem é o processo cognitivo que usamos para incorporar 
novas informações a nosso conhecimento prévio. A aprendizagem inclui 
elementos tão diversos como os comportamentos ou hábitos, tais como 
escovar os dentes ou aprender a andar, e como realizar essas ações atra-
vés da socialização. Piaget e outros autores já se manifestaram sobre 
a aprendizagem cognitiva como processo de informação, entrando em 
nosso sistema cognitivo e alterando ele.
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A tecnologia contribui para o desenvolvimento infantil estimulando 
os processos cognitivos. Abaixo descreveremos alguns aplicativos que 
contribuem para uma melhor aprendizagem, raciocínio e interação social.

Jogos e Aplicativos que Instigam a Aprendizagem

A escola é o primeiro espaço institucional em que a criança começa 
a ampliar as suas relações sociais e afetivas. Por essa razão, este espaço 
deve propiciar à criança a construção de conhecimentos significativos, 
estimulando-a desenvolver a sua criatividade e conhecimento cognitivo. 
Ao usufruir da utilização de dispositivos móveis tanto na escola como 
em casa, a criança aprimorará diferentes habilidades e competências 
como: coordenação, lateralidade, percepção visual (tamanho, cor, for-
ma) e auditiva. Também estimulará o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, assim como noções de planejamento e organização. Assim, 
para que sejam desenvolvidos softwares que atendam às necessidades 
de ensino-aprendizagem de uma criança os seguintes aspectos devem 
ser observados:

Autonomia: à medida que aprende a manusear o aparelho tec-
nológico, começa a ter maior autonomia nas suas tarefas, suas 
escolhas diante das alternativas tornam-se mais independentes e 
rápidas. Os aplicativos devem estimular a autonomia da criança.

Criatividade: o mundo computacional faz com que a criança, 
desperte seu imaginário, desejos e vontades. Os aplicativos devem 
auxiliar nesse processo através de componentes que estimulem 
a criança em sua imaginação. Este estímulo pode ser dado com 
a disponibilização de pequenos jogos computacionais que fa-
zem com que a criança seja estimulada a desenvolver soluções 
criativas a cada etapa da atividade.
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Curiosidade: crianças na faixa de 3 a 5 anos estão descobrindo 
o mundo à sua volta. Elas começam a perceber os objetos que a 
cercam e isso as tornam muito curiosas. À medida em que ma-
nuseiam esta tecnologia, a curiosidade vai aumentando, e cada 
descoberta referente às funções do dispositivo móvel retorna 
como recompensa vitoriosa e alegre. Já os aplicativos devem 
fornecer em sua interface componentes que desafiem a criança 
ao toque, como por exemplo, botões animados, reprodução de 
sons ou vídeos e uso de cores despertem a curiosidade de interação. 
Desenvolvimento sensório-motor: nesta fase, as crianças estão 
aprimorando a capacidade motora, aspecto que é amplamente 
trabalhado ao utilizar esta ferramenta.

Errar sem medo: talvez durante o processo de aprendizagem 
um dos maiores medos das crianças seja a repreensão que poderá 
sofrer ao efetuar algo errado. Dentro do contexto computacional, 
esse medo diminui, pois, a criança não tem medo de errar, já que 
para ela a utilização de aparelhos tecnológicos é uma brincadeira 
na qual não se sente tão pressionada ao errar.

Interdisciplinaridade: A computação móvel pode auxiliar o 
professor no ensino dos conteúdos, das diferentes disciplinas 
curriculares. Assim, através de aplicativos educacionais, a pro-
fessora pode explorar matemática, leitura e escrita, leitura de 
imagens, formas geométricas, parâmetros de som e coordenação 
ao mesmo tempo. Enfim, o professor pode trabalhar várias áreas 
do conhecimento de forma mais divertida e envolvente.

Motivação: a utilização de aparatos tecnológicos é uma forma 
de fazer com que as crianças tenham interesse em aprender e 
através desta, a criança sente-se motivada a participar em aula, 
pois o aprendizado ocorre de forma prazerosa, uma vez que a 
utilização de aplicativos como jogos educacionais, prendem a 
atenção otimizando a realização das tarefas. Os aplicativos de-
vem usar design e usabilidade que estimule e motive a criança 
a prosseguir no desenvolvimento de atividades.

Rapidez e raciocínio lógico: O computador leva a criança a 
ter velocidade e rapidez nas suas escolhas, na forma de pensar e 
agir. Possibilitando desenvolver o raciocínio lógico. Tal aspecto 
pode ser explorado pelos projetistas de software com o uso de 
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componentes que possam ser utilizados para construção de jogos 
ou desafios lógicos. Tais componentes devem ser simples de 
serem utilizados e possibilitarem o uso de cores e formas que 
estimulem a criança na resolução do problema.

Mobilidade: Por se tratar de dispositivos móveis que geralmente 
possuem GPS embutidos, as aplicações podem ser construídas 
explorando aspectos como, local onde a criança se encontra. 
Com base nesse local determinada ação pode ser desempenhada, 
como por exemplo, demarcar onde fica a escola em um mapa 
ou onde fica o local onde a criança mora, se a criança estiver na 
escola a aplicação se comporta de uma forma, se estiver em casa 
se comporta de outra.

Socialização: durante a execução da tarefa solicitada pelo edu-
cador, às crianças trocam informações entre si. Isso pode ser 
observado quando um dos alunos descobre uma nova função 
no aparelho, o prazer da descoberta motiva-o a ensinar o outro, 
ocorrendo o processo de socialização.

Todos esses aspectos devem ser considerados conjuntamente com 
questões de ergonomia e usabilidade, pois o prazer do uso e o conforto 
gerado por um aplicativo sendo executado sobre um dispositivo móvel 
acaba refletindo diretamente no aprendizado da criança.

Existem jogos que promovem ensinamentos básicos sobre linguagem 
e lógica para crianças que ainda estão em processo de alfabetização 
ou não sabem ler, e servem também para ensiná-las a começarem a 
utilizar o computador e a desenvolverem coordenação com o mouse e 
teclado. Esses jogos são simples e abordam o reconhecimento de le-
tras e números, ensino de melodias em instrumentos virtuais, desafios 
de lógica e memória e jogos de línguas. Exemplos deste tipo são os 
programas Gcompris e Childsplay, que apresentam conjuntos de jogos 
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pré-escolares e de ensino fundamental. São softwares open source que 
podem ser livremente instalados e distribuídos. Há também portais web 
como o IGuinho e Discovery Kids, similares aos exemplos anteriores, 
mas que disponibilizam os jogos na web.

Além de jogos que podem ser inseridos no computador, hoje em 
dia com a tecnologia mobile como os celulares e tablets, existem vários 
aplicativos que funcionam nestes dispositivos, como por exemplo:

• iStory Books (Android, iOS iPad e iPhone). O iStory 
Books, da iMarvel, apresenta livros que são lidos por si só 
(audiobooks), com áudio e texto. É possível ler os livros 
com a criança ou deixar que o aplicativo a entretenha. O 
app possui uma enorme variedade de livros que inclui his-
tória de animais e livros educativos sobre números, letras, 
dinossauros e até monumentos nacionais.

• Kids Numbers and Math (Android). O Kids Numbers and 
Math da Intellijoy ajuda as crianças a aprenderem números 
até 20 e construir habilidades matemáticas na adição, subtra-
ção e comparação. Gravações de áudio ajudam as crianças 
a praticarem, e os pais podem verificar o progresso. O app 
está disponível em uma versão grátis para testar antes de 
fazer o download da versão paga.

• AniWorld (Android). O AniWorld da Mtoddlearn é como ter 
um zoológico de animais domésticos no aparelho móvel. As 
crianças aprendem sobre 36 animais diferentes, incluindo o 
que eles comem, o que não podem comer, onde vivem e onde 
dormem. Com mais de 250 imagens, a criança irá aprender 
também como os animais crescem até virarem adultos. Há 
versões pagas e grátis disponíveis.

• Write My Name (iOS iPad). O Write My Name da Injini 
motiva as crianças a escrever. A criança pode escrever com 
os dedos ou com a caneta praticando o próprio nome, letras 
individuais, ou até mais de 100 palavras. O programa guia 
a criança a escrever cada linha na direção correta, e você 
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poderá até ser adicionado imagens e nomes que possuam 
algum significado para a criança, como nomes de parentes, 
irmãos e animais domésticos. Não há uma versão grátis, o 
app é pago, e pode ser encontrado na App Store.

• O Mistério Dos Sonhos. Com este aplicativo, a criança 
estará envolvida em diversas funções cognitivas. Em mui-
tos momentos é preciso ler, executar comandos, raciocinar, 
entender as regras e estar muito atento ao objetivo final. 
Essa versão está disponível na PlayStore e não é totalmente 
gratuita, mas vale a pena o investimento. Tem as versões do 
jogo em 1, 2 e 3 e é indicado para crianças maiores de 8 anos.

Os Videogames

Os videogames têm tido uma grande atuação no mercado cognitivo, 
e está cada vez mais sendo abraçado pelos diferentes tipos de ensino 
pré-primário e fundamental. Games sempre foram a grande febre da 
criançada, onde, de uma forma ou de outra, sempre conseguiram cha-
mar a atenção delas e entretê-las a ponto de conseguirem se perder no 
tempo (de tanto jogar).

Antigamente, era preciso ter um console videogame, um game em 
cartucho individual e um televisor (Santaella; Feitosa, 2008) para con-
seguir ter acesso a esse tipo de entretenimento. Ainda existem tipos de 
aparelhos videogames consoles que funcionam nessas condições, como 
os mais famosos e modernos Playstation 4 (2013) e Xbox One (2013) – o 
mais atual da Nintendo, Nintendo Switch (2017), atua como híbrido em 
possuir tela própria, permitindo ser jogado tanto nele mesmo quanto em 
uma televisão, através de uma conexão console-TV com cabo HDMI.

Desde cedo, já existiam games com focos educacionais que utiliza-
vam o híbrido entre diversão e aprendizagem, como o “Mario’s Early 
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Years! Preschool Fun” (1994) para as plataformas Super Nintendo 
(lançado em 1991) e PC (computador), e o Mario Teaches Typing 
(1992), para as plataformas Windows (PC) e Macintosh (MAC). Cada 
um deles utilizaram do personagem icônico da franquia Nintendo, o 
Mario, para trazer ensinamentos didáticos e lúdicos ao público infantil, 
de uma forma divertida.

O primeiro game Mario’s Early Years! Preschol Fun tem como foco 
público pré-escolar, onde apresenta um mapa com várias atividades para 
se fazer. Cada uma delas tem uma série de objetos tocáveis (através do 
controlador) que produzem efeitos visuais e sonoros, como por exemplo, 
ao clicar no chapéu do Mario, vozes infantis dizem “hat” (chapéu, em 
inglês), e o chapéu sai da cabeça do Mario, entre outras brincadeiras. O 
segundo game, Mario Teaches Typing, é destinado a um público infantil 
maior, onde visa ensinar como posicionar as mãos sobre um teclado de 
computador e quais dedos utilizarem para teclar cada letra. Essa é uma 
metodologia profissional de teclar que otimiza o uso do teclado tanto em 
tempo quanto em usabilidade. Para instigar essa brincadeira que parece 
bem monótona, os produtores do game sugerem que Mario tenha vários 
inimigos-personagens para vencer (tal qual em seus games, como as 
tartarugas e os blocos), e ao teclar corretamente na letra correspondente, 
o jogador poderá derrotar o obstáculo e avançar para a próxima etapa.

Embora os jogos eletrônicos tenham sido inventados em meados dos 
anos 60, com a rápida expansão, viabilidade da tecnologia e o fácil acesso 
aos games por meio de dispositivos móveis e videogames híbridos, hoje 
em dia (e felizmente) temos uma infinidade de games acessíveis para 
qualquer tipo de classe social. A facilidade em poder jogar uma grande 
abrangência de games pelos aparelhos independentes mobile permitiu 



424

uma amplitude de novos jogadores (chamados casual gamers – jogadores 
casuais), abraçando tanto jogadores natos quanto os mais curiosos.

Muitas pessoas pensam que a tecnologia tátil é uma novidade que 
chegou junto dos celulares com tecnologia touchscreen. No entanto, 
elas já existem nos monitores computadores bem antes disso, e eram 
chamadas de ecrã tátil, ou, tela sensível ao toque (nome mais popular e 
bem utilizado atualmente). Era possível encontrar esses monitores táteis 
em ambientes infantis como o Parque da Mônica (meados dos anos 90), 
onde a criançada podia se divertir com games de colorir os personagens 
da franquia, entre outras brincadeiras simples e intuitivas, utilizando os 
próprios dedos e tocando no monitor luminoso para interagir.

A popularização dessa tecnologia tátil em dispositivos celulares, 
móveis e videogames despertou um novo horizonte de games e metodo-
logias, tanto para a aprendizagem quanto para outros tipos de praticidade 
no dia-a-dia. Aplicativos que funcionam com o tato ganham espaço nas 
telas por não precisarem dividir a interface com elementos explicativos, 
e as várias maneiras de tocar - como pressionar o dedo e mantê-lo firme, 
ou apenas só tocar uma vez, ou dois toques simultâneos, e por aí vai – 
criam um leque de possibilidades onde podem-se ampliar a experiência 
do usuário e maximizar a experiência de manuseio.

A novidade também abrange aplicativos e jogos digitais que, além 
da tela sensível ao toque, utilizam sensores que detectam expressões 
faciais através de câmeras, vozes, movimentos do corpo e movimentos 
da mão com o toque dos dedos. Um hardware muito famoso que utiliza 
dessa jogabilidade corporal é o Microsoft Kinect (2010), no qual desde 
seu lançamento têm atraído hackers do mundo todo para criar softwares 
open sources e desenvolver games de todos os tipos.
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O videogame ficou muito famoso entre adultos e crianças, mas 
principalmente crianças, por permitir que elas mesmas sejam o con-
trolador do seu jogo. Através de mimicas, a pessoa movimenta seu 
próprio corpo dentro do campo em que as câmeras do Kinect capturam, 
e através de mimicas, ela consegue acionar seu personagem dentro do 
game. Ao invés de usar um controle e um personagem para passar de 
fase, o hardware escaneia a pessoa posicionada em sua frente, criando 
um personagem virtual próprio para a mesma. Suas mãos, pernas e 
movimento tornam-se o controle. Durante os momentos de interface 
para selecionar os estágios, basta balançar as mãos para os lados que a 
própria tela indica, para assim poder dar início ao gameplay.

Figura 1. Gameplay do jogo Jumpido, um game que ensina matemática. Jumpido 
(http://www.jumpido.com)

Esse método de jogabilidade aumenta potencialmente meios de in-
crementar jogos de aprendizagem para o público infantil, pois, além das 
funções cognitivas que favorecem a atenção para os videogames, temos 
um extra onde podemos colocar as crianças em movimento (coisa que 
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elas adoram). Como exemplo de aplicabilidade, uma escola na cidade 
de Sofia, na Bulgária, ganhou uma posição da Microsoft como “escola 
inovadora”, ao qual utiliza o game focado em matemática “Jumpido: 
fun math game” (2013) como metodologia de ensino (figura 1).

Esse fator de transformar em “brincadeira” o que todos estamos 
acostumados a lidar como “dever” é a grande chave do sucesso dos 
games para este mercado. Pais e familiares não precisam ficar preocu-
pados, acreditando que os games estão distanciando suas crianças das 
verdades do mundo. Os games têm a capacidade de entreter e ensinar 
de maneira lúdica e prazerosa, como um verdadeiro lazer, coisa que as 
obrigações da vida não conseguem suprir, pois estamos acostumados 
a lidar com essas obrigações de uma maneira muito séria e exaustiva.

“Esse desejo não está mal-direcionado: o ambiente de jogos dá 
sustentação à sua esperança de sucesso em várias maneiras decisivas” 
(McGonigal, 2012, p. 63). McGonigal complementa essa afirmação 
em sua obra, com uma importante frase onde diz que “Games são uma 
atividade voluntária para resolver um problema” (p. 43). A pré-dispo-
sição que os jogadores têm para entrar em um universo virtual e iniciar 
uma nova jornada para conquistar um objetivo é uma atitude de ordem 
unicamente voluntária. Assim sendo, acredita-se que essa força em 
abraçar uma causa e lutar pelo seu sucesso seja o verdadeiro motivo 
ao qual os games tem um importante papel em, não apenas entreter e 
divertir (fazer –nos felizes), mas em nos ensinar, trazendo propostas 
diferenciadas para metodologias escassas.

E a verdade é esta: na sociedade atual, os jogos de computador e 
videogames estão satisfazendo as genuínas necessidades humanas 
que o mundo real tem falhado em atender. Eles oferecem recompensas 



427

que a realidade não consegue dar. Eles nos ensinam, nos inspiram e 
nos envolvem de uma maneira pela qual a sociedade não consegue 
fazer. Eles estão nos unindo de uma maneira pela qual a sociedade 
não está. (McGonigal, 2012, p. 14).

Como fundamento explicativo para esse processo, temos um parti-
cipante chamado “lucidez”, ao qual fantasia o processo de enxergarmos 
uma obrigação como uma tarefa prazerosa. O fator lúdico (Huizinga, 
2007) é o grande atrativo dos games. Desde a origem da vida, Huizinga 
defende que todos os seres vivos nascem sabendo brincar. Ele confirma 
esta como uma atividade desperta durante a fase da infância dos seres, 
onde tanto os filhotes de animais quanto bebês humanos gostam de 
brincar com seus semelhantes, por livre arbítrio.

O grande diferencial dos games consiste nessa transformação de 
uma tarefa importante em uma brincadeira, ou, um novo ponto de vista 
para lidar com as situações. Como dito anteriormente, um elemento 
chave que abraça a cognição por meio dos games dá-se ao fator lúdico 
presente nos jogos digitais. A lucidez dá-se pelo ato de aflorar um leque 
de ideias, sentimentos e imaginação, em que a brincadeira consegue 
abraçar tudo isso. É muito interessante o que Pimenta (1997) traz como 
ponto de vista sobre o brinquedo, onde a lucidez envolve um objeto 
real ou uma ideia imaginária em forma de brincadeira, transformando 
e criando cenas e memórias através da imaginação, capazes de serem 
descritas como na seguinte citação:

Uma grande pedra pode se transformer numa nave especial, uma 
folhagem pode ser uma perigosa floresta ou uma cidade poluída 
com raios cósmicos, uma pequena caixa de fósforos pode ser um 
automóvel ou um rei. Uma caneta pode se tornar um tubarão e, si-
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multaneamente, jóia encantada, um herói ou uma nuvem. (Pimenta, 
1997, p. 11).

Dessa forma, podemos não apenas utilizar jogos eletrônicos espe-
cificamente com propósitos para a aprendizagem, como também criar 
jogos divertidos contendo elementos que remetam ao tipo de assunto 
aos quais queiramos tratar. Como exemplo disso, podemos citar o game 
The Legend of Zelda: Twilight Princess (plataforma Nintendo Wii, 2006) 
onde temos não apenas a narrativa e lucidez por trás do enredo do game, 
como também características importantes que relevam e ensinam sobre 
uma determinada época em que o game se passa.

O game não tem o foco de ensinar história e geografia, mas con-
segue remeter a tudo isso através dos personagens, cenários, diálogos 
e gameplay (jogabilidade). Por ser um jogo que vive um período me-
dieval, temos então toda uma plantação típica nas regiões do game 
que remetam a isso, terras e campos com muitos alqueires, burgos e 
castelos, arquitetura construída com materiais da época como tijolos e 
palha, vestimenta e moda típicas como túnicas, botas e vestidos longos, 
armaduras e armas como espadas, escudos e arco-e-flecha, cartela de 
cores em estilo “natureza- morta” (tons escurecidos), tipo de linguajar 
tratado durante os textos e estória, entre outros.

Comentar sobre os games de “The Legend of Zelda” sem lem-
brar a importância do bilinguismo seria uma perda de tempo, então, 
vamos alertar para um outro fator cognitivo importante. Antigamen-
te, a grande maioria dos games era feito em pouquíssimas línguas, 
como inglês, japonês e espanhol. Atualmente, temos uma expansão 
de linguagens, onde é possível selecionar no menu de opções do jogo 
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qual idioma desejado para jogar (ainda que sejam poucos, mas está 
popularizando). Dessa forma, é possível aprender um novo idioma de 
uma maneira prazerosa, uma vez em que a busca pela tradução das 
palavras e a aprendizagem do novo idioma torna-se necessário para 
o entendimento da narrativa.

Outros exemplos de games não dedicados a aprendizagem mas que 
funcionam tanto quanto os focados nisso seriam: Recettear, um game 
que traz economia e capitalismo, onde é necessário aprender sobre o 
comercialismo para fazer bons negócios e avançar no game; Minecraft, 
ensina raciocínio lógico e geografia, onde é possível criar construções, 
mas cuidado ao misturar madeira com fogo (ela queima!); Farmville, 
game que ensina sobre agricultura e economia, onde o jogador aprende 
o tempo de cultivo e colheita de cada alimento, e vende pelo valor de 
mercado de cada um, assim podendo reinvestir o lucro em novas ou mais 
caras plantações; Pokémon, game bem abrangente em vários tipos de 
aprendizagem, cujo qual a jogabilidade em turnos favorece o respeito 
e paciência na vez do outro para jogar, uma vez em que não é possível 
burlar essa regra.

Jogos que Estimulam a Preservação Ambiental

Hoje em dia, a preservação do ambiente em que vivemos é de extre-
ma importância e é um assunto que deve ser ensinado desde a infância, 
para que as novas e futuras gerações já saibam valorizar e preservar o 
meio ambiente.

Alguns jogos ensinam e estimulam o cuidado com o ambiente. 
Vejamos alguns deles:
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• Cidade Verde

O jogo online Cidade Verde da Discovery Kids Brasil faz 
a junção entre os termos diversão e educação ensinado 
crianças de forma divertida e interativa o conceito de uma 
cidade sustentável. Viver em uma cidade sustentável é 
o desejo de todos. Mais para que esse desejo se realize 
precisamos cuidar do nosso planeta. E com esse objetivo 
de forma divertida e didática o game convida as crianças 
a construírem uma cidade menos poluente com um olhar 
mais sustentável, uma cidade melhor para que todos vi-
vam de forma saudável e com saúde. Para isso no jogo os 
jogadores têm o desafio de consumir menos água evitar o 
desperdício, economizar energia, realizar o descarte correto 
dos resíduos e utilizar meios de transportes menos poluentes 
ao meio ambiente, abordando atividades que fazem parte 
do nosso dia a dia.

• SOS Mata Atlântica

É um jogo para Facebook e Android em que o jogador é um 
ativista e deve ajudar a proteger a floresta. No game, sua 
tarefa é bem simples: realizar diversas atividades em uma 
das áreas ameaçadas da Mata Atlântica. Entre as tarefas, há 
o controle da caça predatória para coleta seletiva de lixo, 
reflorestamento, controle de qualidade e desenvolvimento 
sustentável por meio da agricultura entre outros.
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• Reduzindo o Lixo Eletrônico

Desenvolvido pelo Instituto Akatu, uma organização que 
trabalha pela conscientização e mobilização para o consumo 
consciente, o game tem como pano de fundo o tema lixo 
eletrônico. Nesse game, o jogador é desafiado a consertar 
celulares quebrados e dar uma nova vida para eles.

• Coleta Seletiva

Memorizar as cores utilizadas na coleta seletiva pode se 
tornar uma tarefa mais divertida com o apoio de um jogo. 
Com esse game, as crianças aprendem a forma correta de 
separar os resíduos para a reciclagem. Após uma breve ex-
plicação sobre o que deve ser descartado em cada recipiente, 
o jogador assume a tarefa de ir separando os materiais que 
aparecem em uma esteira.

Conclusão

A pesquisa nos levou a acreditar fortemente que o potencial das 
crianças em aprender é extraordinário, dado os vários tipos cognitivos 
de absorção durante o período infantil do ser humano. A evolução dos 
tempos e dos hábitos transformam nossas culturas e meios de vivência, 
aos quais criam novas necessidades que estimulem e potencializem os 
mesmos. Como resultado dos avanços tecnológicos ao decorrer do passar 
dos anos, temos várias ferramentas que, não apenas disponibilizam uma 
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amplitude de informações e sentidos ao mesmo tempo, como também 
aumentam as capacidades cognitivas que favorecem a aprendizagem.

Dessa forma, a pesquisa nos leva a crer que o uso de aparelhos 
digitais para a cognição é um fator muito importante, pois as crianças 
dos tempos atuais pedem por novas metodologias de ensino, uma vez 
em que atual sistema de ensino encontra-se defasado e ultrapassado. 
A grande maioria dos games no mercado já disponibilizam atividades 
lúdicas afetivas e jogos que permitam a movimentação corporal como 
controlador, assim tornando-se uma opção atrativa e divertida para a 
aprendizagem. Portanto, é importante a expansão da consciência dos pais 
e familiares para permitirem que deixem o velho preconceito sobre a 
distração para com os jogos e aparelhos eletrônicos de lado, e utilizem 
dessas importantes ferramentas de aprendizagem para o estímulo de 
atividades saudáveis e inteligentes.

Conclui-se que a utilização de videogames, tanto os focados em 
aprendizagem (sobre assuntos como meio ambiente, sustentabilidade, 
línguas), quanto os games que apenas geram lazer, são fundamentais 
para o aprimoramento de uma nova sociedade, capaz de responder e 
atuar com mais agilidade, lógica, ética e sensibilidade. É preciso dar 
liberdade e observar o tipo de jogo que se joga, observando a indicação 
de idade com os tipos de cenas que se encontrarão em um jogo, para 
saber se o adulto deve acompanhar a criança durante o jogo ou pode 
deixa-la se divertindo sozinha.

Por fim, a relação afetiva é o que há de quente no mercado, dentro da 
discussão da cognição e dos games, no qual buscamos por meios mais 
sensíveis de unir a sociedade e novas formas de criar um mundo melhor.
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