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Prefácio

Denis Renó
Universidade Estadual Paulista - UNESP, Brasil

A história da humanidade, a partir do iluminismo, é marcado por 
uma diversidade de experimentações e descobertas. Foi o período em 
que os seres humanos deixaram a zona de conforto para entender, a 
partir do conhecimento, o mundo em que viviam. Ainda que esse pe-
ríodo tenha ocorrido há séculos, ainda colhemos frutos dessa coragem 
intelectual nas diversas áreas do conhecimento, das quais destaco a 
educação, a tecnologia e a comunicação. Mas tanta transformação nos 
resta um desafio, que é o de aprender a expressar nossos sentimentos e 
inquietações pela estética e pela escrita.

Esse desafio é acrescido de diversos fatores que o acompanha e que 
fazem parte de uma contemporaneidade sem perspectivas de perder for-
ça: a globalização. Mesmo em tempos de pandemia, momento em que 
essa obra foi publicada, e que impediu ou limitou consideravelmente 
a mobilidade humana, a globalização cultural e social se manteve pre-
sente. Certamente, essa repressão geográfica foi compensada por um 
fortalecimento em termos de conexão humana, especialmente a partir 
das tecnologias disponíveis em nosso cotidiano. Aliadas ao sufoca-
mento emocional, provocado por um necessário isolamento social, as 
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tecnologias comunicacionais contemporâneas passaram a nos levar a 
museus, concertos musicais, peças teatrais e outros tantos ambientes 
artísticos potencializados para oferecer-nos uma imersão cultural, de 
igual potencial, os processos educacionais passaram a adotar novos 
caminhos tecnológicos e comunicacionais para exercer o seu papel da 
melhor maneira possível.

Após quatro meses de experiência imersiva na pandemia de 2020, 
atrevo-me a defender que os resultados demonstrados pela tríade edu-
cação, tecnologia e comunicação triunfam em sua missão, e provocam 
a revalorização de diversas profissões, que há tempos desciam na es-
cadaria do reconhecimento, especialmente em cenários político-sociais 
apoiados na desigualdade, como o do Brasil. Dentre essas profissões, 
destaco a docência. Durante o período, os educadores tiveram que se 
reinventar, que reaprender e reorganizar as suas atividades, especialmente 
na adoção de pontes capazes de conectá-los aos alunos, considerando 
limites impostos por questões sociais de acessibilidade tecnológica. 
Ainda assim, triunfaram.

Porém, os desafios para que uma efetiva conexão pudesse existir não 
estão limitados à pandemia que, espero, seja passageira. A dificuldade de 
se fortalecer esse canal gira em torno de desigualdades geracionais entre 
docentes e discentes que, por sua vez, provocam um desconhecimento 
sobre a melhor linguagem comunicacional a ser estabelecida. Diante 
disso, a obra Tertúlia de escritos e estéticas sobre Educação, Tecnologias 
e Comunicação cumpre de forma eficaz o seu papel. Organizado pela 
pesquisadora Andrea Versuti, o livro reúne experimentos e estudos neste 
entorno. E traz uma contribuição que experimenta escritos e estéticas 
até mesmo na formatação de suas páginas, o que certamente exigiu do 
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editorial um esforço quase sobrenatural para respeitar a liberdade cria-
tiva, científica e artística de seus autores sem deixar que as normas e o 
rigor estético de uma obra científica caíssem no esquecimento.

Para mim, em especial, foi uma satisfação participar da obra na 
condição de autor do prefácio. Isso me exigiu conhecer os estudos 
apresentados e aprender muito com eles. Me fez refletir sobre questões 
relacionadas à estética e às novas possibilidades de escrita, lembrando 
todo o tempo dos conceitos apresentados pelos linguistas sobre textua-
lidade. Ou melhor, sobre intertextualidade, pois o diálogo desses diver-
sos “textos”, compostos por iconografias, imagens, cores e interfaces, 
enriquece a mensagem. Boa leitura.



Apresentação
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Apresentação

A memória é tecida a partir do presente, empurrando-nos para o 
passado, numa viagem imperdível e necessária, fundamental para 
que possamos produzir outros encadeamentos, outros modos de 
compreender o acontecido, outras possibilidades de narrativa, signi-
ficando e ressignificando nossa história e produzindo novos sentidos 
para a nossa vida e para a vida de outros. (Benjamin, 1987, p. 214).

A sociedade, de fato, determina em boa medida como devemos 
desempenhar nossas funções e com que categorias vão ser pensadas, 
o que vale tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Assim, 
acabamos sendo o que lembramos, e se pudéssemos estudar os modos 
pelos quais nos lembramos, ordenamos e estruturamos nossas ideias, os 
modos como transmitimos nossas memórias, descobriríamos que existe 
uma história destas maneiras de proceder, apreenderíamos as memórias 
no movimento da história.

Com efeito, a memória é um recurso que nos convida à desacomodação 
do efeito prático de reprodução do modo de pensar e de saber, exigindo 
de nós uma interatividade para produzir conhecimento superando o 
definido, as visões limitadas e encaixadas de aprendizado, levando ao 
entendimento da fluidez do tempo, diferentemente de cada cultura, de 
cada indivíduo. Os textos escritos são recursos para uma das formas 
de processo de construção de uma memória coletiva acerca de temas 
discutidos. Uma ideia de reuni-los em tertúlia é justamente possibilitar 
que as suas reflexões ganhem mais visibilidade e possibilitem novos 



17

arranjos de sentido para as suas muitas interseções transdisciplinares 
anunciadas.

A principal proposta deste livro nomeado por: Tertúlia de escritos 
e estéticas sobre Educação, Tecnologias e Comunicação, é oferecer 
aos leitores uma potente seleção de trabalhos acadêmicos produzidos, 
em diferentes tipos de escrita, de forma diversa e enriquecedora, por 
alunos de pós-graduação e graduação em torno da interface: Educação, 
Tecnologias e Comunicação. Esta temática e interface de estudos contem-
porâneos também nomeia uma linha de pesquisa no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília (UnB). 
Para tanto, o livro foi dividido em três partes.

A primeira delas, “Mapeando o território”, é composta por quatro 
capítulos cujo foco de atenção central são discussões teóricas e epistemo-
lógicas. O primeiro capítulo desta parte é apresentado na forma de cordel 
e trata de alguns aspectos marcantes do pensamento do filósofo coreano 
Byung Chul-Han, baseando-se em duas de suas obras: ‘A salvação do 
belo’ e ‘No Enxame’. Em seguida, o capítulo dois: “Cartografia temática 
sobre transmidiação enquanto objeto de pesquisa em RSL: paisagens 
emergentes e possíveis territórios de investigação no decênio 2010-2019”, 
exibe resultados relevantes de um estado da arte elaborado pelos autores 
sobre o conceito de transmidiação em produções acadêmicas brasileiras 
no decênio 2010-2019, com o intuito de conhecer como este conceito se 
apresenta nas pesquisas – quais áreas de estudos, linhas de concentração 
e temas contemplados, buscando assim, identificar as linhas conceituais 
predominantes e pistas para futuras investigações.

Já no terceiro capítulo, o autor do ensaio intitulado: “Ciberespaço, 
cibercultura e o letramento informacional: contribuição das bibliotecas 
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como espaço de formação para o desenvolvimento da inteligência cole-
tiva” baseou-se nos conceitos de ciberespaço, cibercultura e inteligência 
coletiva de Pierre Lévy e letramento informacional de Kelley Gasque, 
para dissertar sobre o papel das bibliotecas como um dos novos espaços 
formativos na contemporaneidade que, por meio do letramento infor-
macional, contribui para o desenvolvimento da inteligência coletiva.

Esta primeira parte do livro termina com um capítulo escrito na 
forma de jornal e intitulado pelos autores como: “Transmidiação e 
Educação” com o objetivo divulgar estudos, perspectivas e experiências 
transmidiáticas autorais e no processo ensino aprendizagem, utilizando 
para isso de alguns recursos estéticos presentes linguagem jornalística. 

A segunda parte do livro: “Produtos culturais e suas potências” traz 
seis capítulos com diferentes estilos de escrita e cuja articulação teórica 
é realizada a partir da análise multireferencial de produtos culturais 
contemporâneos, em suas diferentes linguagens e estéticas. No primeiro 
capítulo desta segunda parte, intitulado: “As telas como representação 
metafórica do controle na sociedade distópica uma análise de diferentes 
adaptações de fahrenheit 451 de Ray Bradbury e suas leituras em sala 
de aula” o autor busca analisar como as telas foram utilizadas metafo-
ricamente no livro Fahrenheit 451 (1953), de Ray Bradbury, em suas 
adaptações cinematográficas Fahrenheit 451 (1966), de François Truffaut 
e Fahrenheit 451 (2018), de Ramin Bahrani e na versão homônima em 
graphic novel de Tim Hamilton (2009) para representar o controle social 
imposto por um governo despótico na sociedade distópica apresentadas 
pelos autores, e mostrar a potência do enredo como motivador de debates 
sobre o uso das telas na sociedade e no espaço privilegiado da escola.
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O segundo capítulo, as autoras de: “Espelho negro” e “queda livre”: 
reflexões sobre a subjetivação contemporânea” discutem, de forma 
também ensaística, elementos da subjetividade contida no episódio 
“Nosedive” da série Black Mirror, sob o conceito de “liso” proposto por 
Han (2019), como característica atinente à pós-modernidade, analisam 
as impressões de um corpus de análise previamente definido sobre suas 
preferências estéticas, com o intuito de cruzar os dados para permitir 
uma observação atenta sobre o consumo na pós-modernidade. E por 
fim, dialogam com as implicações de uma educação do olhar pautada 
pelas interações mediadas por telas na sociedade do espetáculo.

O terceiro capítulo traz um ensaio costurado à luz do filme: Capitão 
Fantástico (2016), protagonizado pelo personagem Ben (ator Viggo 
Mortensen), no qual as autoras refletem acerca de temas como: a socie-
dade ideal; a negação dos valores do liberalismo econômico em defesa 
de uma vida livre e igualitária; as distopias provocadas pelo uso abusivo 
da tecnologia ou pela infoexclusão; as Tecnologias da Informação e 
Comunicação na educação e o equilíbrio no uso destes aparatos, com o 
intuito de pensar sobre a aplicabilidade das TICs, compreendidas como 
recursos, artefatos, ferramentas, mecanismos, entre outros aparatos 
tecnocientíficos impreterivelmente agregados ao nosso cotidiano, em 
especial no campo educacional.

No quarto capítulo, intitulado: “Olhares e Percepções: A Sociedade 
do Espetáculo X A Imagética do Desenho Jetsons do Cenário Falso - 
Promissor do Capitalismo”, os autores analisam o encontro de duas 
percepções sobre a produção da Sociedade do Espetáculo; a de Dèbord, 
e a construção ideológica e imagética trazida por uma visão futurística 
positivada e apresentada pelo desenho dos Jetsons, na década de 1960. 
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O quinto capítulo: “Alice no Ciberespaço: uma leitura transdisciplinar 
da obra de Lewis Carroll” é uma aventura especulativa das autoras em 
torno da obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll (2002), 
e suas possíveis leituras à luz de diferentes teorias, multiplicidade de 
sentidos e significados, mostrando-se uma fonte de convergência de 
saberes e experiências que podem ser amplamente exploradas no con-
texto educacional, desde sua complexidade narrativa, o cenário social 
(uma crítica à sociedade inglesa vitoriana), a metáfora do crescimento 
humano, linguagem nonsense, a “toca do coelho”, o ciberespaço ou a 
matrix (uma imersão feita numa suposta realidade paralela ou virtual). 

A segunda parte do livro é encerrada por meio do ensaio: 
“Transmutações eletrônicas: (im)possibilidades (in)visíveis”, no qual 
o autor transporta o debate teórico para o universo de uma história 
ficcional em uma escola. O ensaio se divide em duas partes. A primeira 
diz respeito a um diálogo ficcional entre um estudante e um professor. 
A segunda parte refere-se a um diálogo entre o mesmo estudante e um 
software de celular, intitulado por K. A letra K faz alusão a um dos 
autores bastante citado pelo texto, Franz Kafka, estabelecendo também 
relações com sua obra, A Metamorfose. O objetivo do autor foi refletir 
sobre a precariedade escolar e a posição do professorado como atitude 
de resistência frente aos acontecimentos políticos atuais que reverberam 
diretamente na educação básica e ensino superior, bem como ratificar as 
formas pelas quais o individualismo, quando controlado por máquinas, 
torna-se exacerbado.

Na terceira e última parte do livro, nomeada de: “Sentidos para a 
Experiência”, são apresentados dois textos que discutem a articulação 
entre a experiência, as linguagens e as estéticas implicadas de maneira 
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fundamental no processo de ensino e aprendizagem. O primeiro texto, 
“Entre cores” apresenta um memorial imagético do perfil do Instagram 
da disciplina Tópicos Especiais em Tecnologia Educacional, ofertada 
no primeiro semestre de 2019. O memorial traz as potencialidades 
reveladas pelas cores das postagens, agrupadas esteticamente na pers-
pectiva do que foi estudado, refletido, aprofundado e publicado pelos 
seus membros, durante a duração da disciplina.

No segundo capítulo desta terceira parte, os autores tiveram como 
ponto de partida para o texto, uma experiência com estudantes da 
Educação Especial da Secretaria de Educação do Distrito Federal 
(SEE/DF), no qual estes puderam vivenciar a linguagem artística da 
dança, ao assistirem ao espetáculo intitulado: “Jardim de Inverno”. 
Este espetáculo foi apresentado dentro do Movimento Internacional de 
Dança-(MID), no ano de 2019. Por meio do contato com esta experiência 
artística, relações de afeto e aprendizagem foram colocadas em pauta, 
fortalecendo o importante papel da arte no desenvolvimento educativo 
e formativo das crianças e como um importante elemento promotor da 
inclusão social.

Por fim, termino esta apresentação com os votos de que a leitura 
desta obra lhes proporcione agradáveis momentos de reflexão e que 
assim surjam novos caminhos de investigação e análise: mais criativos, 
dinâmicos e potentes!

Andrea Versuti



Parte 1

MaPeando o território
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A Peleja do Liso Contra Rugoso 
Segundo o Filósofo Curioso

Lucinede Ribeiro e Ricardo Praciano
Gênero literário: CORDEL (hepteto)
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Em 59 nascia
Um filósofo na Coreia
Exatamente em Seul,
Seus estudos têm estreia
Ele é Byung-Chul Han
Que em Terra Alemã
Prosseguiu sua “odisseia.

Nos primeiros passos ele
Estudou Metalurgia,
Em seguida mergulhou
Fundo na Filosofia,
Ampliou sua ventura:
Estudou Literatura
E também Teologia.

Xilogravura digital baseada em foto disponível em http://www.byungchulhan.de/
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Han seguiu a tradição
Continental da ciência:
Em Hegel, Benjamim e Foucault,
Buscou suas influências
Baudrillard, Heidegger e Platão,
Byung Chul Han traz então
Também como referências.

Han denota uma paisagem
De degradação do humano.
“A Sociedade é positiva!“
Com ênfase foi afirmando
“Assim a sociedade
Perde a negatividade!“
Declarou o coreano.

Nesse ponto ele foi claro,
Desde o primeiro momento:
O positivo em excesso
Não tem aprofundamento
Vem a positivação
Aplainando a relação,
Padroniza sentimentos.

Han critica a exploração
Que o neoliberalismo traz
Critica o nosso excesso
Com as redes digitais
Diz que nossas relações
Nos geram complicações
Pois são superficiais.
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No contexto ele analisa
Criticando a sociedade
Ele afirma que as pessoas
Perdem toda a liberdade
Quando se expõem demais
Pelas redes sociais
Nesta pós-modernidade.

Pousando seu olhar crítico
No horizonte social
Han aborda a transparência
Como força cultural
o conceito de política,
Estética, mercado e crítica...
Esses temas e outros mais.

Binary Code Background (Editada, Public domain license). https://libreshot.
com/barcode/
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Na “Salvação do Belo“”
Fala de forma poética
Vem mostrando com detalhes
De maneira hipotética:
Que o bonito é o liso,
Se tem rugas é preciso
Se encaixar em outra estética.

Pra que a arte seja bela
Deve ter forma precisa
Mesmo que seja uma tela
Com o rosto de mona lisa
Nada pode ter fissura
Nem mesmo uma rachadura
A superfície é lisa!

Para explicar o liso
Faz uma comparação
Engraçada ao nosso ver
Por não fazer distinção
Ele chega a comparar
a tela do celular
Com nossa depilação.

Barcode (Editada, Public domain license). https://libreshot.com/barcode/



28

Relações de AMOR são lisas
Hoje não tem compromisso
Para evitar a dor,
Melhor não mexer com isso
Se houver aproximação
O amor causa lesão
Insistir é desperdício!

Até a Política é lisa.
Não há comprometimento,
Políticos não perdem tempo
Buscando discernimento
Pra eles não há impasse,
Pois mantém suave a face
Ante os questionamentos.

Por fim até o teatro
Byung-Chul Han analisou,
Entendendo que o mesmo
Pornográfico se tornou,
Pois perdeu sua essência
Entrando em decadência,
Veja o que se passou:

O teatro já não mostra
O erótico de outrora
O lúdico que ali morava
De uma vez foi-se embora
Diálogo? escuta mútua?
Acabou essa conduta
O teatro é LISO agora!
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Han acredita que o BELO
Ainda vai se salvar
Então ele nos convida
De volta a apreciar
As artes nas festas vivas
Expostas nas avenidas
e a beleza relembrar!

Para ele a beleza
Reside nas relações
Quando nos aproximamos
Envolvendo emoções
Deixando esses sentimentos
Passar pro lado de dentro
Nos preenchendo os corações.

Obras Consultadas

Han, B.-C. (2018). No Enxame. Vozes.

Han, B.-C. (2015). A Salvação do Belo. Vozes.
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Cartografia Temática sobre Transmidiação 
enquanto Objeto de Pesquisa em RSL: 
Paisagens Emergentes e Possíveis Territórios de 
Investigação no Decênio 2010-2019

Ângela Noleto da Silva
Cláudia Vieira Barboza Sumikawa

Valtemir dos Santos Rodrigues

A chamada Sociedade em Rede (Castells, 1999) constituiu-se como 
a nova epiderme social, em que maneiras pelas quais a vida, na dita 
sociedade pós-moderna ou das tecnologias da comunicação, tem sua 
capilaridade organizada em experiências de mobilidade tecnológica 
assentada na instantaneidade e circulação das informações, alterando 
substancialmente o campo da percepção no que se refere aos conceitos 
de tempo e espaço. Um novo ordenamento temporal sacramentado pelas 
tecnologias de comunicação e informação consagra-se com a expansão 
da Internet, cuja característica singular se encontra na substituição em 
forma de conexão das noções de tempo/duração em tempo/velocidade 
e no estabelecimento de relações sociais instantâneas e outras formas 
de ver, perceber e integrar-se no mundo.

Conceitos, como cibercultura (Lemos, 2007; Lévy, 1999; Rüdiger, 
2013), cultura participativa, conectivismo (Shirky, 2011), cultura da 
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convergência (Jenkins, 2009), cultura da conexão (Jenkins, Green, & 
Ford, 2014), Modernidade Líquida (Bauman, 2001) estão presentes 
recorrentemente nas discussões e análises de pesquisadores que discutem 
a contemporaneidade, enfatizando que em tempos de avanços cada vez 
mais expressivos e sofisticados nas denominadas Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDICs), mudanças significativas entre 
os meios e práticas de construção de narrativas estão sendo operadas 
a um ritmo alucinante.

Acerca dessa questão, Gonçalves (2012) ressalta que as narrativas 
produzidas pela mídia terminam por fazer parte e constituir repertório 
da narrativa principal dos indivíduos dessa sociedade, haja vista que 
as informações e formações que estes recebem das instituições sociais 
(família, igreja, escola, entre outras) se entrelaçam com o que vivenciam. 
Dessa maneira, discutir a linguagem de cada mídia separadamente, consi-
derando a existência de uma convergência midiática em curso, não é mais 
suficiente para se entender como a mensagem adquire novos contornos, 
tampouco os meios pelos quais ela se veicula. Além disso, as mudanças 
nos meios de comunicação e nas formas como nos relacionamos com 
eles promovem o surgimento do fenômeno denominado “transmídia”, 
em que as narrativas permanecem no cotidiano midiático, no entanto, 
transitam de um meio a outro, de uma plataforma a outra, expandindo o 
seu conteúdo pela ação interativa do receptor como produtor de conteúdos.

A par desse cenário, tomou-se como necessário levantar as produções 
acadêmicas desenvolvidas nos últimos dez (10) anos e que trataram a 
transmidiação como conceito norteador. Sob esse desígnio, a Revisão 
Sistemática de Literatura (RSL) foi adotada como procedimento meto-
dológico para a realização desse trabalho, já que, segundo Sampaio e 
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Mancini (2007), é uma forma de o pesquisador utilizar como fonte de 
dados a literatura sobre determinado tema, podendo ser particularmente 
útil por integrar informações de um conjunto de estudos realizados se-
paradamente, capaz de apresentar resultados distintos, como também 
identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando na orientação 
para investigações futuras.

Tais características convergem aos objetivos delineados na proposta 
deste trabalho, sendo: conhecer como o conceito de transmidiação vem 
se apresentando nas pesquisas; identificar as linhas conceituais predo-
minantes, no intuito de aprofundar estudos acerca do termo e verificar 
as lacunas existentes no campo da pesquisa acadêmica que ainda não 
se valem da transmidiação enquanto metodologia e processo de apren-
dizagem. Todavia, como ensinam os citados autores, ao se adotar esse 
formato de revisão é indispensável estabelecer os critérios que permitam: 
i) identificar as bases de dados a serem consultadas, definindo palavras-
-chave e estratégias de busca; ii) estabelecer critérios para a seleção; 
iii) comparar as buscas dos examinadores e definir a seleção inicial; 
iv) aplicar critérios na seleção das publicações escolhidas e justificar 
possíveis exclusões; v) analisar criticamente e avaliar todos os estudos 
incluídos na revisão; vi) preparar um resumo crítico, sintetizando as 
informações disponibilizadas pelas publicações que foram incluídas na 
revisão; e vii) apresentar uma conclusão.

Neste trabalho, os critérios ficaram assim dispostos: a) a Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), o Banco de Teses 
e Dissertações da Capes e o Portal de Periódicos da Capes foram utili-
zados como bases de dados consultados e definidos como descritores 
(palavras-chave) os termos: transmidiação, transmídia e educação; 



33

b) foi estabelecido como recorte de período os trabalhos realizados 
no período de 2010 a 2019; c) foi aplicado como norma a leitura dos 
resumos, palavras-chave, introduções e considerações descritas nas 
publicações selecionadas, sendo possível justificar eventuais exclu-
sões de trabalhos que não se referissem ao conceito de transmidiação; 
d) foi elaborada tabela ilustrativa descrevendo quantidade de obras 
selecionadas com suas perspectivas teórico-metodológicas predomi-
nantes; e) foi utilizado o software Iramuteq para a produção de análise 
estatística do corpus textual, nuvens de palavras e análise de similitude 
a partir dos termos mais recorrentes nas obras investigadas; e f) foram 
registradas as considerações que emergiram após análise das dimensões 
temáticas produzidas e expostas.

Isto posto, as próximas seções são dedicadas à breve explicação do 
tipo de pesquisa desenvolvido – no caso a cartografia – e do Iramuteq, 
como também a exposição das tabelas ilustrativas a partir dos resultados 
obtidos nas respectivas bases de dados selecionadas, as informações 
lexicográficas processadas pelo software e as considerações do estado 
da arte em questão.

A Cartografia enquanto Possibilidade de Pesquisa e o Uso do 
Iramuteq como Trilha

No dicionário on-line Houaiss, o verbete cartografia traz como “arte 
de elaborar mapas ou cartas geográficas”, cuja etimologia advém do 
grego e junção das palavras χάρτης = “mapa” + γράφειν = “escrita”. 
Já no dicionário cartográfico (Oliveira, 1988), caracteriza-se por ser 
a atividade que se apresenta como o conjunto de estudos e operações 
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científicas (Ciência, 2020), técnicas (Tecnologia, 2020) e artísticas 
(Arte, 2020) que, tendo por base os resultados de observações diretas 
ou da análise de documentação (Documento, 2020), voltam-se para a 
elaboração de mapas (Mapa, 2020), cartas e outras formas de expres-
são ou representação de objetos (Objeto, 2020), elementos, fenômenos 
e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização. 
Foi introduzido pela primeira vez, pelo historiador português Manuel 
Francisco Carvalhosa, 2º Visconde de Santarém, numa carta datada de 
8 de dezembro de 1839, enviada de Paris e endereçada ao historiador 
brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen, vindo a ser internacionalmente 
consagrado pelo uso. A área de conhecimento que mais se dedicou a 
utilizá-lo como instrumento de produção de conhecimento e ferramenta 
de pesquisa é a geografia, entretanto, a ciência matemática também a 
emprega, ao tratar dos aspectos de matemáticos ligados à construção dos 
mapas/projeções cartográficas (cartografia matemática). Outras áreas das 
ciências humanas, como as ciências sociais (cartografia social) também 
têm se valido dessa metodologia.

Costa (2014), ao tratar a cartografia como outra forma de pesquisar, 
inicialmente nos conduz à compreensão de que esta deve ser entendida 
como prática e pragmática, no sentido de tomá-las como um exercício 
ativo de operação sobre o mundo e não apenas de verificação, levanta-
mento ou interpretação de dados. Diante disso, a postura do pesquisador 
passa a ser a de um cartógrafo que atua diretamente sobre a matéria a ser 
cartografada, porém, sem ter a precisão dos itinerários e decorrências a 
serem trilhados. Mas, que “na força dos encontros gerados, nas dobras 
produzidas na medida em que habita e percorre os territórios, é que sua 
pesquisa ganha corpo.” (Costa, 2014, p. 67).
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Vez que, como enfatiza Costa (2014), o cartógrafo esteja em movi-
mento, afetando e sendo afetado por aquilo que cartografa, é primordial 
reconhecer que o que se cartografa está sempre em processo, carregado 
de dinamicidade, portanto, sem um fim determinado, já que, o fim nunca 
será na realidade um fim, mas novos territórios a serem escrutinados. 
Gava (2017), ao estudar a respeito do universo das narrativas transmídia, 
investigando as relações existentes entre mitologia grega, indústria cul-
tural e educação visual por meio da análise de três produções do mesmo 
conteúdo – no caso a obra infantojuvenil Percy Jackson e o ladrão de 
raios –, porém divulgados em plataformas midiáticas diferentes (livro, 
filme e história em quadrinhos/HQ), valeu-se da cartografia como tipo 
de pesquisa e bússola metodológica, compondo caminhos de compre-
ensão acerca das novas linguagens que ali estavam sendo utilizadas, 
como também as tensões das adaptações, dificuldades, limitações e 
transposições ocorridas de uma linguagem para outra foram postas.

Fernandes (2013) instiga a pensar a pesquisa por meio de ensaios 
e experimentações cartográficos, sugere-os como uma ação realizada 
em três grandes atos: 1º) o do corpo, que ao estudar exige uma solidão 
necessária potencializadora ao (des)encontro com a inteligência que 
sussurra por meio da criação, da intuição; 2º) o da repetição e busca ao 
aprimoramento, por vias de um conhecimento que tensiona os pensamen-
tos, colocando-os em variação contínua e subtraindo, uma e outra vez, 
regimes de verdade que pretendam fixá-los; 3º) da amizade, que impele 
a que se leve a passear os pensamentos, podendo ocorrer tanto no espaço 
físico quanto mental. Ao nosso modo de ver, este trabalho em específico, 
quando se propõe a conhecer como o conceito de transmidiação vem se 
apresentando nas produções acadêmicas brasileiras, embora lance mão 



36

da Revisão Sistemática de Literatura (RSL) e do uso do Iramuteq – en-
quanto procedimento –, inicia os primeiros atos/passos no exercício de 
elaborar uma cartografia temática a partir das pesquisas selecionadas 
e analisadas, experienciando encontros/desencontros com assuntos e 
áreas de conhecimentos que surgiram no decorrer da produção de dados.

Como exercício de pesquisa cartográfica pela busca em conhecer 
como o conceito de “transmidiação” vem sendo apresentado nas pro-
duções acadêmicas no período de 2010-2019, escolhemos como trilha/
instrumento auxiliar metodológico o software Iramuteq, haja vista ser 
gratuito na lógica de código aberto e que permite diferentes proces-
samentos e análises estatísticas de textos produzidos, sendo capaz de 
trazer informações lexicográficas simples, que incluem estatísticas 
básicas, como frequência e número de palavras, e até as mais avançadas 
(Arguelho, 2018, p. 159).

Salviati (2017) ressalta que o software Iramuteq é utilizado com 
frequência por pesquisadores das representações sociais, tendo em vista 
o estatuto que elas conferem às manifestações linguísticas, indicando 
teorias ou conhecimentos do senso comum, além de possuir várias 
funções. No entanto, para nosso mapeamento optamos por utilizar os 
recursos de: análise estatística do corpus textual, análise de similitude 
e a nuvem de palavras. Estas por sua vez, possibilitaram averiguar a 
quantidade de recorrências do termo “transmidiação”, as constâncias 
entre as palavras, trazendo assim indicações da conexidade entre os 
termos com a identificação da estrutura da representação e a outra por 
realizar o agrupamento dos termos de acordo com sua frequência, favo-
recendo, com isso, uma análise lexical a partir dos gráficos fornecidos. 
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Tais funcionalidades, a nosso ver, convergem no exame do sistema 
central e periférico, isto é, identificam as palavras que possuem alta 
frequência de evocação e estabelecem as correlações entre os termos 
mais frequentes no corpus textual, reforçando a proposição de que:

A partir da análise textual é possível descrever um material produzido 
por um produtor, seja individual ou coletivamente, como também 
pode-se utilizar a análise textual com a finalidade relacional, compa-
rando produções diferentes em função de variáveis específicas que 
descrevem quem produziu o texto. (Camargo & Justo, 2013, p. 2)

Acerca ainda das funcionalidades do Iramuteq e dos benefícios 
em utilizá-lo no campo da pesquisa acadêmica, Alves-Mazzotti e 
Wilson (2016) destacam que os dados sistematizados pelo software nos 
servem como metonímias, que revelam a intencionalidade dos sujeitos 
da narrativa, seus sentidos e significados acerca dos fenômenos. Dessa 
maneira, elas se configuram como indícios que são complementados por 
excertos das respostas dadas pelos sujeitos, a fim de clarificar o entendi-
mento do contexto analisado, aqui, em especial, a apropriação do conceito 
de transmidiação no corpo textual de produções acadêmicas brasileiras.

Compreendemos que a nuvem de palavras, como será apresen-
tada posteriormente, proporcionou a visualização gráfica dos termos 
com maior predominância quando correlacionados ao conceito de 
transmidiação empregado nos trabalhos, sendo que os mais presentes 
ficaram dispostos ao centro da imagem. Também nos valemos da análise 
de similitude, que segundo Camargo e Justo (2013), mostra um grafo 
que representa a ligação entre as palavras do corpus textual, já que 
esse recurso tem como função identificar os núcleos de significação 
a partir da agrupação dos termos relevantes, chamados de eixos ou 
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troncos e, a partir destes, estabelecer dimensões de análise. Quanto à 
análise lexicográfica – análise estatística do corpus textual – optamos 
por observar as frequências utilizando as formas ativas, mas, para evitar 
frequências excessivas, optamos por excluir os advérbios mantendo os 
demais. A primeira busca foi pela frequência de palavras das narrativas.

Importante frisar, mesmo que o Iramuteq fosse capaz de organizar 
o vocabulário de modo compreensível e visivelmente claro, tivemos o 
cuidado de não realizar apenas uma análise mecânica dos dados cons-
truídos e mantivemos ativo nosso papel de pesquisadores, acrescentando 
observações, correlações, sugestões e discutindo os dados. No software, 
as palavras são classificadas como Formas Ativas e Suplementares. 
As ativas são os verbos, advérbios, adjetivos e os substantivos, pois 
possuem função importante nas frases, dando sentido a elas. Já os arti-
gos, pronomes, preposições e numerais são classificados como formas 
suplementares (Camargo & Justo, 2013, p. 40).

A seção seguinte descreve como a pesquisa cartográfica foi se cons-
tituindo ao longo das etapas (captura das obras, organização e análise) 
demarcando, assim, novos passos na busca pela identificação do conceito 
de transmidiação presente nos trabalhos acadêmicos.

Mapeamento do Termo Transmidiação nas Pesquisas Acadêmicas 
Brasileiras: Correntes Teóricas, Autores, Temas e Áreas de 

Concentração Predominantes

Para a organização de estado da arte acerca do conceito da trans-
midiação em publicações acadêmicas, a Biblioteca Digital Brasileira 
de Teses e Dissertações (BDTD), o Banco de Teses e Dissertações da 
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Capes e o Portal de Periódicos foram as bases de dados escolhidas 
para a consulta, com o objetivo de mapear as pesquisas realizadas nas 
pós-graduações brasileiras.

Iniciamos com o levantamento de artigos, dissertações e teses, 
adotando como critérios de busca: 1) a delimitação do período tem-
poral; 2) a escolha de publicações nacionais e 3) como descritor de 
busca avançada o termo transmidiação. Como critérios de descarte, 
elencamos: 1) Duplicidade em base de dados; 2) Não trazer no corpo 
pré-textual e textual o termo transmidiação; 3) Não possuir autorização 
de divulgação/ acesso indisponível.

Quadro 1
Resultado da busca

Período (2010-2019) BDTD = 30 BTD – Capes = 60 Total = 91
Dissertações 24 43 67
Teses 07 17 24

Elaborado pelos autores

Do universo das 91 produções capturadas, foram descartadas 61 obras, 
pois: apareceram em duplicidade nas bases de dados; não faziam men-
ção do termo transmidiação após leitura em seu corpo textual (título, 
palavras-chave, introdução, sumário, considerações finais/conclusão), 
ou haviam sido pinçadas pelo repositório que as abrigava por cruzar 
termos correlacionados como elementos que compõem o processo/
experiência de transmidiação, como: transmídia, estudos de regime de 
interação, narrativas transmídia, audiência interativa, experiência estética 
sobre cinema interativo, estudos da estética da recepção, estratégia de 
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produto de lançamento midiático, estudos de redublagem, estratégias de 
interação do telespectador e estudos sobre o papel do autor-roteirista, 
mas sem apresentar o conceito de transmidiação.

Realizada essa nova mineração de dados, chegamos ao total de 30 
trabalhos selecionados, que destrinçados os dados em nível de estu-
dos, área de concentração, programas de pós-graduação com maiores 
quantidades de pesquisas sobre o assunto, referencial teórico, corrente 
de conhecimentos e assuntos abordados desenvolvidos no período 
analisado, foram relacionados os seguintes dados:

a) Em se tratando de nível de estudos, foram desenvolvidas 
21 dissertações e 9 teses;

b) Quanto à área de concentração foi possível notar o predo-
mínio da área da Comunicação, em suas diversas correntes 
(Estudos das Mídias, Ciência da Comunicação, Cultura Con-
temporânea, Comunicação e Semiótica) no desenvolvimento 
de pesquisas relacionadas ao processo de transmidiação, 
bem como a tímida presença da área da Educação. Outro 
dado interessante relaciona-se às universidades presentes 
na região Nordeste (UFRN, UFPE, UNIT, UFBA, UFPB) 
desenvolvendo pesquisas nessa temática, até então, seara 
específica de instituições da região sudeste, como USP e 
PUCSP. As regiões Centro-Oeste, Sul e Distrito Federal em 
pequena quantidade e a região Norte ausente de pesquisas 
que contemplassem a temática;

c) Os Programas de Pós-Graduação (PPG) com expressivos 
números de pesquisas continuam sendo os de Comunicação 
(UFPE, UFJF, Anhembi Morumbi), seguidos pelos de 
Comunicação e Cultura Contemporânea (UFBA), Estudos 
da Mídia (UFRN) e Educação (UNIT, UNB, UFSC);

d) Em se tratando dos campos teóricos relacionados ao conceito 
de transmidiação, os dados reforçaram os identificados e 
apresentados recentemente por Santos (2018), sendo eles: 
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a) Estudos de semiótica; b) Ecologia das mídias. O primeiro 
é referenciado predominantemente nos estudos realizados 
por Santaella (2001, 2002, 2013), Plaza (1986, 1987); 
Jakobson (2007); Eco (1986); Siegel (1995) e Zilocchi (2001). 
O segundo, os autores predominantes foram McLuhan (1964), 
Scolari (2015, 2018), Branch (2014); Jenkins (2009) e 
Fechine (2012, 2013);

e) Referente ao arcabouço teórico, os estudiosos mais citados 
são Jenkins, Lévy, Clay Shirky, Steven Johnson, Fechine, 
Castells, Raymond Williams, Canclini, Barbero, que enfati-
zam a influência da cibercultura, amalgamada pela Internet, 
servindo como potencializadora das chamadas narrativas 
transmídia, ampliando, desse modo, a discussão acerca das 
novas formas pelas quais os indivíduos têm interagido com/e 
em novos ambientes e contextos diferenciados, onde conteú-
dos “transitam” e são distribuídos em múltiplas plataformas, 
podendo estes ser observados de lugares distintos, entre os 
quais cinema, a publicidade, a ficção televisiva, o jornalismo 
transmídia, a audiência digital, os quadrinhos, animações, 
colagens, séries televisivas ou serviços de streaming de 
vídeos, como Netflix e Hulu;

f) Na investigação que se deu com a Revisão Sistemática de 
Literatura (RSL), foram possíveis de serem identificados vinte 
(20) assuntos que estabeleciam um diálogo próximo com as 
discussões relacionadas ao processo de transmidiação, a cultura 
da convergência, cultura participativa, convergência midiática, 
estudos dos signos/símbolos para transposição de linguagem 
em plataformas digitais e aprendizagem colaborativa. Os temas 
presentes nas investigações contemplaram, portanto, os: 
1) estudos da cultura juvenil; 2) gênero e homoafetividade; 
3) cinema e audiovisual; 4) telejornalismo; 5) estratégias 
de transmidiação de mídia impressa e televisionada para 
plataformas digitais; 6) transmidiação estética em telenovelas; 
7) narrativas transmídia e fanfics; 8) literatura infantil; 
9) transmidiação e produção de narrativas ficcionais em 
séries e programas televisivos; 10) narrativa transmidiática no 
ambiente político; 11) transmidiação e publicidade; 12) estudos 
sobre audiência televisiva; 13) práticas comunicativas digitais; 
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14) transmidiação e engajamento social; 15) transmidiação 
na educação por meio da aprendizagem colaborativa aberta; 
16) cultura participativa; 17) transmidiação narrativa e 
produção de conteúdos; 18) transmidiação e interação via 
aplicativo; 19) narrativas transmídia, indústria cultura e 
educação visual.

É importante destacar que os estudos semióticos encontrados 
em revisão feita por Santos (2018) já indicavam que as produções 
que se valiam do termo transmidiação tomavam como equivalente 
a tradução intersemiótica, amplamente estudada pelo semioticista 
Charles Pierce, tendo como grande disseminadora, no Brasil, a pesqui-
sadora Lúcia Santaella, que toma como cerne de discussão o processo 
de transmidiação entre as matrizes verbal, visual e sonora. Ou estavam 
relacionadas aos estudos denominados de ecologia das mídias, em que 
tomam o termo transmidiação como forma organizacional do conteúdo 
midiático entre diferentes programas narrativos e mídias regentes a 
partir de plataformas convergentes.

Carta Cartográfica do Conceito de Transmidiação em Produções 
Acadêmicas Brasileiras (2010-2019): Paisagens Emergentes e 

Territórios Possíveis na Cibercultura

A par dos dados anteriormente expostos, partimos para a segunda 
fase da pesquisa e mais um movimento de pesquisa cartográfica que, 
como alerta Costa (2014), ancora-se numa prática investigativa a qual, 
ao invés de buscar um resultado ou conclusão, procura acompanhar o 
processo, nesse caso, encontra-se em compreender como o conceito de 
transmidiação vem sendo apresentado nas produções acadêmicas bra-
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sileiras no interstício 2010 a 2019. Para tanto, nos valemos do uso do 
software Iramuteq e dos recursos de análises e produção de informações 
gráficas que possui e que serão apresentados nesta seção.

Análises dos Resumos

Para evitar repetições excessivas e permitir a análise do corpus 
textual, utilizamos como filtro apenas a frequência dos verbos, subs-
tantivos e adjetivos que dão melhor sentido às frases, sendo que dos 30 
resumos advindos das teses e dissertações selecionadas e inseridas no 
Iramuteq foram geradas 8.719 ocorrências, em que houve repetições 
entre as palavras, com uma média de 290 por texto. Por conseguinte, 
obtivemos da análise estatística do corpus textual os cinco termos mais 
citados voltados à transmidiação, sendo: conteúdo (44), pesquisa (43), 
produção (41), estratégia (39) e transmídia (37).

Figura 1
Nuvem de palavras dos resumos das teses e dissertações

Extraída do Iramuteq
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Figura 2
Análise de similitude dos resumos das teses e dissertações

Extraída do Iramuteq.

Da disposição dos termos na nuvem de palavras, podemos iden-
tificar que se destaca no corpus de texto analisado a expressão 
transmidiação  (45), cercada de outras citações, como conteúdo (44), 
pesquisa (43), produção (41), estratégia (39), telenovela (31), 
mídia (27), plataforma (31) e televisivo (28). Dessas conexões é 
possível inferir que as discussões estabelecidas nos resumos, em sua 
maioria, giram em torno de pesquisas que veem a transmidiação en-
quanto um campo próximo à comunicação, entendendo-a, por exemplo, 
como uma estratégia de desenvolvimento de narrativas ou conteúdos 
nas mídias, nas plataformas, na teledramaturgia e na TV.
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Na disposição da imagem apresentada cada balão diz respeito a um 
núcleo de sentido formado pelo corpus de texto analisado, considerando 
as conexões de sentido. Portanto, pode-se perceber que os termos com 
maior destaque na nuvem de palavras fazem no gráfico de similitude 
ramificações com outros termos, oferecendo uma interpretação desse 
diálogo. O maior núcleo é com a palavra transmidiação (45), ponto 
central dessa investigação, e com a qual se conectam as expressões 
televisivo (28), processo (26), sentido (22), televisão (17), narrativa (19) 
e narrativo (14). Dessa aproximação, entende-se que transmidiação é 
vista como processo de narrativas que estabelecem sentidos com ex-
ploração, principalmente pelos meios televisivos.

Outra leitura possível é a intersecção entre os termos transmídia (37), 
conteúdo (44), produção (41) e plataforma (31). Uma aproximação que 
sinaliza bem o conceito de transmídia cunhado por Jenkins (2009) como 
uma história expandida, dividida em várias partes e que são distribuídas 
entre diversas mídias. Esse entendimento se clareia um pouco mais, ao 
atentar as citações que se ligam a essas palavras. À transmídia ligam-se 
construção (13), autor (10) e compreender (13); a conteúdo conec-
tam consumo (11) e forma (16); à produção interligam meio (22) e 
utilizar (18); e com plataforma dialogam mídia (27), linguagem (13) 
e distribuição (13).

Diante dos dados produzidos após a leitura do corpo pré-textual e 
textual das 30 produções selecionadas, seguido do cruzamento dos re-
gistros originados pela Revisão Sistemática de Literatura (RSL) e pelos 
grafos processados pelo Iramuteq, demarcamos quatro (4) dimensões 
conceituais, sendo: estratégica colaborativa, de produção de conteúdo 
interativo, de pesquisa na cibercultura e técnica, que, a nosso ver, apontam 
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para a grafia de uma carta cartográfica, do modo pelo qual o conceito 
de “transmidiação” vem se delineando nas investigações acadêmicas.

a) Como dimensão estratégica colaborativa: possibilita o deslo-
camento e/ou a tradução de um sistema de signo específico 
para outras linguagens de forma colaborativa, agrupando 
e relacionando os conteúdos entre diversas plataformas de 
comunicação e os dispositivos de distribuição e recepção;

b) Como dimensão de produção de conteúdo interativo: permite 
que o processo criativo de expansão do universo ficcional 
decorra do engajamento do público (fãs de séries, telespec-
tadores, leitores...) com o conteúdo posto em circulação 
nas plataformas digitais e da experiência de “reescritura de 
narrativas”, elemento de interação característico do cenário 
de comunicação em rede;

c) Como pesquisa na cibercultura: propõe examinar com aten-
ção e minúcia um novo modo de produção de sentido, uso e 
combinações de linguagens em ambiências midiáticas (tele-
visão, cinema, música, literatura, o jornalismo, marketing e 
a publicidade), uma vez que o processo de interpretação é 
reconfigurado e enriquecido pela complementariedade entre 
os conteúdos (original e o que dele foi gerado) e as maneiras 
de disseminação nos distintos canais comunicacionais;

d) Como dimensão técnica: conjunto de ações planejadas pela 
lógica de produção e recepção (consumo) no cenário de 
convergência, do envolvimento do consumidor/usuário com 
determinados produtos/conteúdos que, por consequência, o 
levará a graus diversos de engajamento.

Considerações

Por meio da Revisão Sistemática de Literatura (RSL) leitura do 
corpo pré-textual e textual de trinta (30) trabalhos acadêmicos brasi-
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leiros e da aplicação do software Iramuteq com fins à elaboração do 
Estado da Arte acerca do conceito de transmidiação e sua presença em 
produções acadêmicas brasileiras nos anos de 2010 a 2019, podemos 
reforçar a constatação da existência de duas correntes teóricas (Estudos 
da Semiótica e Ecologia das Mídias) anunciada por Santos (2018), que 
ditam o tom dessas investigações, bem como a ausência de pesquisas 
sobre transmidiação nos Programas de Pós-Graduação em Educação 
em contraposição à assustadora quantidade de investigações realizadas 
pelos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, haja vista que 
o campo de estudos sobre transmidiação sinaliza ser campo fértil para 
a elaboração de práticas educativas mais próximas e alinhadas com 
os contextos contemporâneos tecidos nas malhas e redes de conexão 
digital, de culturas convergentes, uso de linguagens que se fundem, 
ampliam, desdobram e desprendem em espaços diversos de produção 
de conhecimentos individuais e/ou coletivos.

A investigação também propiciou a identificação dos temas que no 
decênio 2010-2019 foram assunto de investigações em que sua maioria 
contemplou o aprofundamento no campo dos estudos da recepção, 
audiência televisiva, telenovelas, estudos da mídia interativa, dos 
estudos culturais, produção de conteúdo por meio de escrita criativa/
interativa diante da nova escrita promovida pela comunicação ubíqua, 
em rede, participativa e colaborativa, movida pelo engajamento de 
fãs no uso/consumo de produtos culturais via plataformas digitais de 
distribuição, expansão e circulação das chamadas narrativas transmí-
dia (Campalans, Renó, & Gosciola, 2012; Scolari, 2009) e narrativas 
multiformes (Murray, 2003), demonstrando a capacidade enciclopé-
dica existente no interior das novas mídias digitais e passível de ser 
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verificada como estratégia para o ensino, aprendizagem e ampliação 
de repertório cultural.

O exercício de pesquisa cartográfica na busca por mapear um es-
tado da arte sobre o conceito de transmidiação nos impeliu a elaborar 
quatro (4) dimensões conceituais (estratégica colaborativa, de produção 
de conteúdo interativo, de pesquisa na cibercultura e técnica), tomando 
o termo “transmidiação” não somente como forma cultural, que dilata 
a experiência sensorial, habilidade criativa humana, preenche espaços 
vazios, mas também como estratégia de tradução de um sistema síg-
nico para outras tantas linguagens que ampliam as oportunidades de 
desenvolvimento para um pensamento gerador/gerativo e reflexivo, 
construindo conexões entre as linguagens (Versuti & Silva, 2017).

Em linhas gerais, foi possível depreender deste estudo que o termo 
transmidiação, bem como o processo que o constitui, ocorre de forma 
não linear, organiza-se pelas múltiplas conexões estabelecidas entre os 
sujeitos/atores/consumidores/produtores de narrativas, atravessando as 
fronteiras entre o imaginar, o criar, a leitura, a escrita e os alinhavos 
criados pela linguagem tecnológica. Em tempo, frisamos que essas 
paisagens emergentes e novos territórios de pesquisa no campo da 
educação continuam ainda tímidos, com poucos estudos que discutem 
a potencialidade da transmidiação enquanto linguagem, metodologia, 
didática para aprendizagem e ensino, sua incorporação nos cursos de 
formação inicial e continuada de docentes e, por conseguinte, a apre-
ensão da sua conceituação.
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Ciberespaço, Cibercultura e o Letramento 
Informacional: Contribuição das Bibliotecas 
como Espaço de Formação para o 
Desenvolvimento da Inteligência Coletiva

Francisco Rafael Amorim dos Santos

Ciberespaço, Cibercultura e Inteligência Coletiva

Como aponta Santaella (2003), já se tem tornado lugar-comum 
afirmar que as tecnologias digitais de informação e comunicação tem 
transformado as formas de entretenimento e lazer, assim como todos os 
ambientes sociais (trabalho, gerenciamento político, segurança, consumo, 
comunicação e educação), impulsionando profundas mudanças em toda 
cultura em geral. Contudo é leviano considerar que as transformações 
culturais são advindas exclusivamente do desenvolvimento de novas 
tecnologias e dos novos meios de comunicação. Considerando as eras 
culturais propostas por Santaella (2003), que as denominam em seis 
formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura 
de massas, a cultura das mídias e a cultura digital, a autora nos adverte 
que entre as passagens de eras culturais, sutis de uma para outra, os 
meios de comunicação sempre serão meros canais para a transmissão 
de informação, ou seja, “os verdadeiros responsáveis não só por mol-
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dar o pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas também 
por propiciar o surgimento de novos ambientes socioculturais” são 
essencialmente “os tipos de signos que circulam nesses meios, os tipos 
de mensagens e processos de comunicação que neles se engendram.” 
(Santaella, 2003, p. 24).

Na contemporaneidade, diferentemente de culturas antecessoras, 
as trocas de informações entre as pessoas ocorrem principalmente em 
um espaço virtualizado, formado por interconexão de computadores. 
Principalmente na literatura científica que se discute tecnologia, cons-
tantemente é empregado para este local, onde se engendram na atua-
lidade os processos de comunicação, o termo ciberespaço, sendo esse 
conceituado por Pierre Lévy (1999, p. 17) como:

novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico 
de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo.

Ou seja, o ciberespaço é formado por um conjunto de tecnologias 
digitais, sendo a Internet uma das principais tecnologias que sustentam 
a infraestrutura de comunicação, sobre as quais se desenvolvem vários 
ambientes como a Web, Chats, redes sociais, aplicativos, correio eletrôni-
co, repositórios, entre outros. “As grandes tecnologias digitais surgiram, 
então, como a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comuni-
cação, de sociabilidade, de organização e de transação, mas também 
novo mercado de informação e do conhecimento. (Lévy, 1999, p. 32).

Com o crescimento e desenvolvimento do ciberespaço, temos o 
surgimento da cibercultura, que segundo Pierre Lévy (1999, p. 15) 
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profere um novo e diferente universal que se distingue das formas an-
teriores “no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de 
um sentido global qualquer”. O que significa que no ciberespaço não 
se engendra uma cultura universal, o mesmo não possui estrutura rígi-
da, centralidade e nem linha diretriz, e “Quanto mais o ciberespaço se 
amplia, mais ele se torna “universal”, e menos o mundo informacional 
se torna totalizável” (Lévy, 1999, p. 111).

Segundo Lévy (1999), o ciberespaço é orientado por três princípios 
fundamentais: interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteli-
gência coletiva. A Interconexão e sua relação dialógica é princípio básico 
do ciberespaço, os ambientes virtuais tornam-se locais de interação social, 
e os relacionamentos constituídos nesse ambiente vão além da sociabili-
dade, constituindo também uma rede de produção de pesquisa científica 
e de conhecimento cada vez mais ampla e difusa. Assim, observando-se 
a constituição diversas comunidades virtuais que “são construídas sobre 
afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um pro-
cesso mútuo de cooperação e troca” (Lévy, 1999, p. 127).

Já a colaboração e troca mútua de informações baseada em relação 
dialógica e de afinidades para construção de conhecimento é o que 
Lévy (2000) considera como a finalidade última do ciberespaço, a 
inteligência coletiva:

uma inteligência distribuída por toda parte: tal é nosso axioma inicial. 
Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está 
na humanidade. Não existe nenhum reservatório de conhecimento 
transcendente, e o saber não é nada além do que o que as pessoas 
sabem. (Lévy, 2000, p. 29)
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Assim, o ciberespaço amplifica as funções cognitivas do homem como 
o raciocínio a memória e a imaginação, modificando e estabelecendo 
uma nova relação entre o homem e o saber emergidos na cibercultura 
(Lévy, 2000).

Lévy (1999) questiona assim a organização tradicional do sistema 
educacional e o papel do professor, já que no contexto da cibercultura, 
do ciberespaço e da inteligência coletiva é preciso compreender que 
devemos construir e desenvolver novos espaços de conhecimentos, ou 
seja novos espaços de saberes diferente das “representação em escalas 
lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em ‘níveis’, organizadas 
pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes ‘superiores’” 
(Lévy, 1999, p. 158).

Não podendo ser admissível na cibercultura o papel centralizador de 
conhecimento do professor, o mesmo deve se tornar um impulsionador 
e incentivador da inteligência coletiva:

tornou-se impossível reservar o conhecimento, até mesmo seu movi-
mento, a classes de especialistas. É o conjunto do coletivo humano 
que deve, daqui por diante, se adaptar, aprender e inventar para 
viver melhor no universo complexo e caótico em que passamos a 
viver. (Lévy, 2000, p. 25)

Multiletramentos

As reflexões apontadas por Lévy (1993, 1999, 2000) são constan-
temente questionadas na literatura quando se leva em consideração as 
problemáticas relacionadas a exclusão digital, contudo não se pretende 
discutir e chegar a absoluta conclusão sobre do bem ou mal que as 
tecnologias digitais da informação e comunicação causam na ciber-
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cultura e nos processos formativos, mas sim sobre a importância de se 
fazer diferentes usos e apropriações dessas tecnologias para o desen-
volvimento de dispositivos educacionais, utilizando-os a favor de uma 
formação integral do ser humano. Em concordância com Lévy (2000), 
o uso socialmente mais rico das tecnologias digitais da informação e 
comunicação irá fornecer aos grupos humanos “os meios de reunir suas 
forças mentais para constituir coletivos inteligentes e dar vida a uma 
democracia em tempo real” (Lévy, 2000, p. 62).

Portanto, as tecnologias intelectuais de cada era cultural evoluem 
e se tornam fundamentais no estabelecimento de referenciais intelec-
tuais, ou seja, a construção de conhecimento sempre está estruturada 
em alguma tecnologia, contudo a lógica, o estilo e a organização de 
pensamento, se difere quando o ser humano interage e se envolve com 
diversas linguagens, pois cada uma dessas podem definir interações 
posturas diferente entre os sujeitos, com a realidade e com as infor-
mações. Valendo ressaltar que, o conhecimento se produz na interação 
comunicativa entre os sujeitos para construção de representações ou 
significados, utilizando algum tipo de linguagem, podendo ser imagética, 
oral, corporal, escrita, informática (Lévy, 1993).

Nesse contexto, levando em consideração o conceito de letramen-
to como formação integral do ser humano por meio do domínio da 
linguagem, para que possa exercer efetivamente as práticas sociais de 
leitura e escrita de forma crítica e reflexiva, “que transcende o mero 
conhecimento, exigindo a aplicação deste em situações do cotidiano, em 
direção à criação de redes e comunidades de aprendizagem” (Azevedo 
& Gasque, 2017, p. 168), aponta-se para a necessidade iminente de 
pedagogias que promovam multiletramentos, para a formação inte-
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gral do ser humano, devido a multiplicidade de linguagens, mídias e 
tecnologias, dispersas e convergidas na cibercultura, fazendo-se ne-
cessário dominar saberes relacionados ao áudio, a imagem e ao vídeo 
(Karwoski & Gaydeczka, 2013), já que são questionáveis políticas 
culturais que retrocedam a uma educação tradicional e que ignorem 
o contexto da cibercultura, insistindo em “formar leitores de livros, e 
à parte, espectadores de artes visuais (quase nunca de televisão), en-
quanto a indústria está unindo as linguagens e combinando os espaços: 
ela produz livros e também audiolivro, filmes para o cinema e para o 
sofá e o celular” (Canclini, 2008, p. 18). Diante da convergência digital 
não se pode colocar à margem dos processos formativos o espectador 
na cibercultura como submisso e passivo e tão somente o leitor como 
o ativo e pensante: “espectadores e os ouvintes são tão criativos e im-
previsíveis como os leitores”, e na recepção do cinema, das novelas e 
espetáculos de música, as obras “procuram receptores para animá-los 
ou consolá-los; nos três casos, os receptores podem ler entre aspas, de 
maneiras irônicas ou inovadoras” (Canclini, 2008, p. 52). Portanto, 
para o desenvolvimento de conhecimento, em favor da inteligência 
coletiva, é importante salientar a importância de se letrar nas múltiplas 
formas de se informar e comunicar. Rojo (2012, p. 23) aponta que os 
multiletramentos se pautam em características essenciais: por serem 
interativos no sentido colaborativo, por fraturar e transgredir as relações 
de poder estabelecidas e por serem híbridos, fronteiriços e mestiços de 
linguagens, modos, mídias e de cultura.

Rojo e Almeida (2012) reforçam que os multiletramentos devem 
levar em consideração, em suas propostas, a multiplicidade cultural das 
populações e a multiplicidade semiótica dos textos produzidos e comu-
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nicados, que cada vez mais são direcionadas as novas possibilidades 
da cibercultura, o que introduz as tecnologias digitais da informação e 
comunicação como alternativas aos meios de comunicação tradicionais, 
promovendo assim “novas atitudes, formas de interação, competências 
cognitivas e discursivas entre as pessoas em geral e, em particular, entre 
estudantes e educadores” (Azevedo & Gasque, 2017, p. 164). Ou seja, 
a proposta de pedagogias baseadas no multiletramento, e seu próprio 
conceito, se amparam na exigência multimodal de como o saber é 
produzido no ciberespaço, principalmente nas áreas urbanas, seja por 
letras, imagens, som, interatividade e suas diversificadas combinações. 
Valendo ressaltar que, multiletramento pode ou não envolver o uso 
das novas tecnologias digitais da informação e comunicação, contudo 
será caracterizado com um trabalho que parte da cultura de referência 
do aprendiz, de gêneros, mídias e linguagens por ele conhecido, em 
busca de um enfoque critico, pluralista, ético e democrático de textos 
e discursos que ampliem seu repertório cultural (Rojo, 2012).

Novo Espaço Formativo: a Biblioteca, o Bibliotecário, 
Letramento Informacional e a Contribuição para a Construção 

da Inteligência Coletiva

Diante da complexidade da comunicação na cibercultura, 
Pierre Lévy (1993) aponta para a dificuldades do ser humano em dis-
cernir o que é opinião e o que é informação diante de um mar de co-
nhecimento. Nesse contexto é preciso escolher, selecionar e filtrar as 
informações, para organizá-las em grupos e comunidades onde seja 
possível trocar ideias, compartilhar interesses e criar uma inteligência 
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coletiva. Nesse sentido, as bibliotecas surgem como promissor espaço 
formativo na tentativa de contribuir para múltiplas formas de se infor-
mar, tendo o letramento informacional como dispositivo para contribuir 
com os processos de ensino aprendizado e com desenvolvimento dos 
multiletramentos necessários para compreensão e desenvolvimento 
de saberes na cibercultura, já que a multiplicidade de linguagens dos 
discursos e conhecimento, também ampliaram a diversidade de canais, 
tipologias, disponibilidade e suportes de informações, o que deixou 
mais complexo a busca e o uso da mesma.

Surge-se entre os letramentos, a necessidade de formação especifica 
relacionada à informação, sendo essa subsídio determinante à geração de 
conhecimento e, em um cenário em que multiletramentos são propostas 
educacionais que possibilitam o sujeito a se adaptar a uma sociedade em 
transformação constante, no sentido de aprimorar habilidades e compe-
tências específicas que favoreçam resolução de problemas ou tomada de 
decisão, o letramento informacional insere-se de maneira ampla nessa 
perspectiva, já que, consiste em um processo de aprendizagem voltado 
não somente ao aspecto textual, mas para o desenvolvimento da busca 
e do uso da informação, agenciando textos e discursos para ampliação 
de repertório cultural, potencializando a diversidade e a imersão dos 
sujeitos em outros letramentos críticos (Azevedo & Gasque, 2017; Rojo 
& Almeida, 2012).

Biblioteca como Espaço Formativo: Mudança de Paradigma

A presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação 
na educação, principalmente a partir da segunda metade do século XX, 
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atingem diferentes contextos de letramento, ampliando os espaços 
formativos para além das escolas: o trabalho, a indústria, o domicílio, 
dentre outros espaços sociais, inclusive as bibliotecas, a qual sempre 
contribuiu na mediação da informação e consequentemente no processo 
de ensino-aprendizado, tornam-se, no momento, promissores espaços de 
formação com importante capacidade de contribuir com as novas táticas 
dos processos de ensino aprendizagem baseadas em multiletramento. 
Contudo, hoje essa contribuição da biblioteca se intensificou devido as 
complexidades do ciberespaço, alto fluxo de produção e disseminação 
da informação, ou seja, além de fomentar acesso à informação, se tornou 
local onde comunidades recorrem para desenvolver habilidades infor-
macionais, sendo a competência informacional compreendida “como 
o aprendizado necessário para lidar com a quantidade de informação 
disponível em todas as áreas do conhecimento” (Almeida, 2016, p. 1). 
Na atualidade, almejando-se o sucesso pessoal, profissional, assim como 
o sucesso coletivo, desenvolvimento social e a redução das desigual-
dades, a igualdade de acesso à educação é preponderante. Contudo, 
não se pode inferir da mesma forma que tão somente o acesso à infor-
mação possa contribuir com os processos de ensino-aprendizado que 
visam uma formação integral do ser humano, contribuindo assim para 
uma inteligência coletiva. Se faz necessário desenvolver habilidades 
e competências para buscar e usar a informação para geração de co-
nhecimento ou resolução de problemas com responsabilidade ética e 
social. Nesse contexto, as bibliotecas necessitam, portanto, propor e 
oferecer mediações educativas, prática e dispositivos pedagógicos com 
intuito de desenvolver nos indivíduos competências informacionais, 
impulsionando a autonomia, o pensamento crítico e reflexivo, sendo 
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essas ações necessárias para se exercer cidadania na atual sociedade 
(Zinn & Gasque, 2017).

Sendo historicamente local depositário de uma gama de conheci-
mentos em diversos suportes de informação, nesse momento produ-
zida e disseminada em diversas linguagens e em rede, e ainda tendo 
o bibliotecário como especialista com habilidades e competências 
informacionais, surgindo como auspicioso mediador de informações, 
as bibliotecas começam a desenvolver novos papéis na cibercultura, 
provocando assim, uma mudança de patamar das suas funções, que 
por milhares de anos cumpriram com a tradicional, mas importante 
missão de repositórios de cultura e conhecimento, local de apreciação 
e incentivo à leitura, cujo centralidade administrativa objetivava esfor-
ços para desenvolvimento, organização e manutenção de suas coleções 
(gestão de produtos e serviço com foco no uso e desenvolvimento de 
coleção). Nesse novo contexto, os centros de informações necessitam 
ir além dessas missões e funcionalidades tradicionais, tornando-se 
centros dinâmicos de informação, oferecendo serviços informacionais 
e serviços educativos diferenciados, contextualizados às necessidades 
de informação de seu público alvo (produtos e serviços de informação 
desenvolvidos com foco nas necessidades de informação da comunidade 
em que se insere) (Campello, 2003; Dudziak, 2003).

A mudança de paradigma na área de Biblioteconomia teve papel 
relevante em todo o processo, os estudos passaram a centrar-se mais 
no acesso intelectual da informação do que no acesso físico, ou seja, 
dava-se maior importância ao uso que se faz da mesma do que ao 
funcionamento do sistema (aparato físico, interface, recuperação, 
organização da informação dentro da biblioteca) (Gasque, 2017, p. 73).
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Levando consequentemente os bibliotecários a constantes questiona-
mentos sobre o papel educativo e social das bibliotecas, em específico 
motivando pesquisas sobre a mediação da informação e sua importância 
nos processos formativos. Assim, fazendo uma releitura da metáfora de 
Gadotti (2000) sobre o papel da educação na sociedade da informação, é 
que se faz um paralelo, sobre a importância das bibliotecas no contexto 
do ciberespaço, que devem servir de bússola para navegar nesse mar de 
conhecimento, superando a visão utilitarista e instrumental dos serviços 
de informação tradicional que visam tão somente oferecer informações 
“úteis” para a competitividade, para obter resultados. Deve-se oferecer 
uma formação geral e que provoque autonomia, promovendo e impul-
sionando uma educação integral, “O que significa servir de bússola? 
Significa orientar criticamente, sobretudo as crianças e jovens, na busca 
de uma informação que os faça crescer e não embrutecer” (Gadotti, 
2000, pp. 7-8).

A mudança de paradigma na área de Biblioteconomia teve papel 
relevante em todo o processo, os estudos passaram a centrar-se mais 
no acesso intelectual da informação do que no acesso físico, ou seja, 
dava-se maior importância ao uso que se faz da mesma do que ao 
funcionamento do sistema (aparato físico, interface, recuperação, 
organização da informação dentro da biblioteca). (Gasque, 2017, p. 73)

Letramento Informacional: Conceito e Origem

Sem pretensões de esgotar a discussão sobre o conceito de letramento 
informacional, o termo foi usado inicialmente nos Estados Unidos, 
Information Literacy, para designar o desenvolvimento de habilidades 
ligadas ao uso da informação eletrônica. A década de 70 é marcada pela 
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revolução tecnológica da informação e da comunicação, onde ciclo da 
informação torna dinâmica e acelerada a produção e disseminação do 
conhecimento, ampliando os meios de organização, acesso e uso da 
informação, por meio das inovações na microeletrônica, computadores 
e nas telecomunicações. Portanto, na admissão de que a informação 
é essencial ao ciberespaço, o termo information literacy apareceu na 
literatura pela primeira vez em 1974, cunhado pelo bibliotecário ameri-
cano Paul Zurkowski em um relatório chamado The information service 
environment relationships and priorities, no qual o autor antevia um 
cenário de mudanças, onde seria necessário aplicar às situações de tra-
balho o uso de recursos informacionais para a resolução de problemas, 
sendo necessário o aprendizado de habilidades e técnicas para o uso de 
ferramentas de acesso à informação de forma eficiente e eficaz, perante 
a complexidade do ciberespaço e seu volume gigantesco de informação 
(Dudziak, 2003).

Apesar da visão de Zurkowski sobre a evolução dos serviços in-
formacionais para aplicação na indústria e consequentemente nas si-
tuações de trabalho, o autor conjecturava desta forma a mudança do 
papel das bibliotecas e de seus serviços informacionais, evidenciando 
a necessidade de amplitude de atuação dos bibliotecários para além 
das bibliotecas. O conceito de literacy information tem sua origem na 
mudança de paradigma dos serviços de informações das bibliotecas e 
do papel do bibliotecário, que por sua vez, possui estreita relação com 
as transformações das teorias educacionais que privilegiam métodos de 
aprendizagem dinâmicos centrado no aluno e não verbalista centrada 
no professor, detentor e responsável pela reprodução do conhecimento 
em outrora (educação tradicional).
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Portanto, Gasque (2012, p. 39), afirma que o letramento informa-
cional constitui-se “no processo de aprendizagem necessário ao desen-
volvimento de competências e habilidades específicas para buscar e 
usar a informação”, de forma mais específica, esse processo integra as 
“as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação 
e gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e à resolução de 
problemas.” (Gasque, 2010, p. 83). Apesar de “visando a tomada de 
decisão e a resolução de problemas” parecer uma frase voltada os 
interesses capitalistas e neoliberais que condenam a educação a um 
embrutecimento e uma rigidez voltada ao mercado capital, Gasque 
deixa claro que, diferente da origem do termo, a intencionalidade do 
letramento informacional está baseada em contribuir na formação de 
“cidadão crítico e reflexivo, dotado de autonomia e responsabilidade” 
(Gasque, 2010, p. 90), para que assim exerça cidadania de forma plena. 

Para tanto, o processo de letramento informacional visa romper com 
o paradigma do acesso à informação, se faz necessário mais do que 
disponibilizá-la, a biblioteca deve partir de um paradigma pedagógico, 
que envolva “a comunidade educativa em programas que possibili-
tem buscar, decodificar, interpretar e transformar as informações em 
conhecimento a favor da vida” (Gasque, 2012, p. 155), e que o mesmo 
deve ser um processo de aprender a aprender que deverá ocorrer ao 
longo da vida.

Assim a biblioteca transgride sua função tradicional, participando 
ativamente de interações sociais que impulsionam a inteligência coletiva 
na produção de saberes e conhecimento, ampliando e promovendo o 
repertório informacional e cultural das diversas comunidades ao qual se 
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insere, a partir do momento em que desenvolve dispositivos pedagógicos 
em múltiplas linguagens para a busca e uso da informação.

Considerações Finais

Diante da contemporaneidade que nos faz conviver com a simulta-
neidade de todas as linguagens existentes, os novos espaços formativos 
já não podem privilegiar uma única linguagem, ignorando as demais 
que possam fazer parte da cultura e comunidade em que o ser humano 
esteja inserido. Nesse sentido as bibliotecas, de encontro ao seu atual 
papel no processo de ensino aprendizado, como espaço onde coletivos 
buscam aprender como buscar e usar a informação, deverá adotar como 
tática, desenvolver o letramento informacional não como um processo 
técnico, para recuperação de informação que responda um projeto de 
eficiência e eficácia maquínico do mercado capital. O mesmo deverá 
ser pautado em transmidiações que impulsione o desenvolvimento de 
competências informacionais que contribuam com as interações e o 
desenvolvimento formativo integral do ser humano, potencializando 
os multiletramentos necessários para desenvolvimento da inteligência 
coletiva no ciberespaço.
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A leitura de publicações científicas que 
versem sobre Educação e Tecnologia 
demonstram que, quase sempre, os 
autores concordam com premissas como 
o impacto dos avanços tecnológicos 
na sociedade contemporânea e o 
descompasso entre o modelo de educação 
tradicional e o cotidiano dos estudantes 
quando estão fora do ambiente escolar.

Sim, tudo isso faz sentido. Atualmente os 
modos de interagir, comunicar, colaborar, 

ensinar e aprender são totalmente 
distintos do que eram há apenas algumas 
décadas, isso, claro, se essas ações forem 
mediadas pelas Novas Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (NTIC).

Mas a Educação já conta com problemas 
demais, desde falta de infraestrutura até 
o contingenciamento de verbas para 
Universidades Federais.

Sendo assim, nas próximas páginas
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“Fala Mestre!”
Por Wladmir Reis
Trazemos no nosso quadro “Fala Mestre!” 
desta primeira edição o Professor 
Dr. Rodrigo Lessa para tratar do assunto 
Narrativas Transmídia (NT). Lessa 
construiu sua formação acadêmica na 
UFBA (Universidade Federal de Bahia), 
nos cursos de Doutorado, Mestrado e 
graduação, todos na área de comunicação. 
Atualmente é professor do curso de 
Publicidade e Propaganda no Centro 
UniRuy Wyden e pesquisador colaborador 
no programa de pesquisa A-tevê/UFBA.

Em um de seus estudos Lessa discorre 
sobre a arte de contar histórias por meio 
de um ensaio (e alguns conceitos) sobre 
as narrativas transmídia no cenário de 
aprendizagem.

Segundo ele, as NT são composições 
de um terreno que designa histórias e 
conteúdos que perpassam múltiplas 
mídias, formatos e linguagens. Que 
podem ser vistas em toda a parte nos 
campos de comunicação, da cultura e 
do entretenimento. Para ele trata-se do 
processo da feitura das redes de conexões 
entre mídias, linguagens e formatos que 
conectam diversas plataformas.

Lessa considera que as mídias são 
na verdade os meios de comunicação 
massivos que existem, como televisão, 
cinema, rádio, imprensa e internet. Ele nos

dá alguns exemplos de linguagens que 
permeiam as NT: digital, audiovisual, visual, 
sonora, verbal, interativa. Além dos exemplos 
de formatos: filmes de ficção para cinema, 
documentários, pseudodocumentários, 
romances, biografias, animações, jogos 
de videogame, aplicativos, websites, blogs, 
novelas, seriados, reality shows, telejornais 
(Figura 1).

Figura 1
Divulgação Transmídia

Nota. Transmídia como Divulgar [Imagem] 
by Ideal Blog, s.d.

O professor nos explica que nas NT ocorre 
a contação e o consumo de histórias que 
percorrem várias mídias, linguagens 
e plataformas. Linguagens diferentes 
(verbal, icônica, etc.) e mídias diferentes 
(cinema, histórias em quadrinhos, televisão, 
videogame, etc.). Com alargamento de 
mundos ficcionais, desdobramentos.

tentaremos apresentar conceitos, reflexões, 
entrevistas e propostas no campo da 
transmidiação, pois como veremos a seguir 
ela tem potencial para ser uma excelente 
forma para estimular o professor a ser 
pesquisador e melhorar significativamente 
o engajamento, o protagonismo e a 

aprendizagem colaborativa dos estudantes 
entre si e deles com seus professores.

Aproveite bem a leitura! Cordialmente, 
Profº Marcio Dias.
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Figura 2
Rodrigo Lessa

Nota. Estação do Drama (2020)

Para ele o modelo mais frequente de NT 
tem sido aquele em que há um texto 
principal, geralmente um seriado de TV 
ou um filme para cinema – e a partir 

dele são criadas extensões transmídia 
ficcionais, peças que fazem conteúdos 
do texto principal percorrerem diversas 
mídias, l inguagens e formatos.

O estudioso acredita que tudo isso só 
foi possível a partir do paradigma da 
convergência no qual as novas e antigas 
mídias passaram a interagir de forma cada 
vez mais complexas, fazendo com que 
os conteúdos percorressem as múltiplas 
plataformas midiáticas.

Lessa afirma que o trabalho do professor 
se assemelha ao de um contador de 
histórias transmídia ao lecionar aos seus 
alunos, referenciando-se em textos, filmes, 
propagandas, etc. Ele atribui grande 
importância ao professor ao considerá- lo 
como sendo o elemento central no processo 
de ensino aprendizagem. Ou seja, é o 
professor quem tem o papel de direcionar 
os caminhos do conhecimento a serem 
percorridos.

Entrevista
Por Marcio Dias
A entrevistada desta edição é a Professora 
Doutora Andrea Versuti que, por sua intensa 
participação no “1° Congresso Internacional 
Media and Image Ecology: desafios para 
as narrativas imagéticas”, nos cedeu 
espaço para conversarmos a respeito das 
estratégias audiovisuais na educação, com 
foco específico nas narrativas transmídia e 
suas perspectivas no campo educacional.

Marcio Dias (MD) - Professora, apesar da 
densidade da temática, poderia explicar 
em linhas gerais o que é uma narrativa 
transmídia?
Andrea Versuti (AV) - As narrativas

transmídia surgem das grandes narrativa 
que circulam em diferentes plataformas de 
mídia, expandindo sentidos, desdobrando 
narrativas e ampliando potenciais 
diferentes de repertório cultural. Nesse 
sentido as tecnologias não são entendidas 
simplesmente como ferramentas ou 
recursos, mas sobretudo como linguagem. 
Temos trabalhado em nossos estudos na 
perspectiva de possibilitar aos estudantes 
que experienciem relações de criação a 
partir de narrativas e elas são produzidas 
em diferentes linguagens e aí a gente 
pega um gancho também com relação ao 
Multiletramento.
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Figura 3
Andrea Versuti

Nota. Versuti (s.d.)

Andrea Versuti é Doutora em 
Educação com ênfase em Ciência e 
Tecnologia, Mestre em Sociologia, 

Graduada em Ciências Sociais. 
Atualmente é Professora na área 

de Educação, Tecnologias e 
Comunicação do Departamento de 
Métodos e Técnicas da Faculdade 
de Educação da Universidade de 

Brasília.

MD - Poderia traçar um panorama dessas 
linguagens no contexto Educacional?
AV - Dentro do contexto do campo 
educacional  as NT podem ser 
compreendidas a partir de duas grandes 
vertentes, a primeira delas é a tradução 
intersemiótica, ou seja, na perspectiva 
semiótica. Nesse caso vale lembrar que 
a transposição de um objeto de estudo 
para outra linguagem carregaria em si 
a potência de diferentes signos e nesse 
sentido nós temos como exemplos 
os processos de poemas em outras 
linguagens, poemas móveis, exposições 
e exercícios de transposição de uma obra, 
seja qual for, para um outro tipo de mídia.
Nós podemos, também, pensar que a 
transmidiação seja uma travessia ou uma 
tradução que vai usar de metáforas de poética 

de representações associações visuais, 
sonoras para construir novos conteúdos.

MD - Professora, a senhora tem um artigo 
publicado, em coautoria, com Daniel David 
Silva, intitulado “A Transmidiação como 
uma Escrita de Resistência”. Fica claro 
na leitura que esse tema é benquisto a 
vocês, gostaria de acrescentar algo além 
do que está no artigo?
AV - O artigo fala justamente da 
transmidiação como uma escrita de 
resistência,como essa tradução de um 
sistema sígnico para o outro, como 
essa mudança de uma plataforma para 
outra pode, sim! trazer experiências 
diferenciadas de tradução, de potência 
criativa e de rupturas. Nosso foco, 
também, foi falar das conexões que 
podem ser estabelecidas em diferentes 
linguagens quando nós nos apropriamos 
de um determinado conteúdo narrativo.
Para o campo educacional isso é muito 
legítimo e muito bem quisto o que faz com 
que a gente reflita enquanto educador 
em possibilidades de produção de 
construção do conhecimento para além 
do verbo centrismo, que é algo bastante 
questionado no contexto da cultura digital 
e nas propostas mais avançadas, mais 
transformadas de uso das narrativas no 
campo educacional.

“
Os alunos de hoje, nossos 

estudantes, não têm apenas o 
domínio de uma linguagem, mas 
de várias. Então, nesse processo 

criativo “estartado” pelas 
narrativas transmídia eles podem, 
nos processos de transmidiação, 
produzir conteúdo em diferentes 

linguagens
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MD - No contexto da temática da Ecologia 
das Mídias o que a sra. pretende discutir 
neste Congresso?
AV - Com essa perspectiva (Ecologia 
das Mídias) nós podemos fazer uma 
aproximação com o potencial inventivo 
criativo e disruptivo porque não dizer, 
das narrativas dos fãs a chamada 
fanfics produzidas a partir de narrativas 
transmídia. Dentro dessa perspectiva o 
autor que tem nos embasado é mesmo 
*McLuhan, a ideia de que há uma primazia 
do meio sobre a forma sobre o conteúdo 
mais um diálogo entre forma e conteúdo. 
E o fato da gente ter uma narrativa de fã 
é muito interessante pensar qual seria 
o desdobramento dela, em que sentido 
um fã produzir de forma colaborativa e 
autoral ao mesmo tempo no contexto da 
cultura digital a sua versão das histórias e 
submeter-se a sua versão das histórias a 
uma plataforma para que seja avaliada por 
um beta reader e avaliar o seu potencial 
canônico, a sua de adequação canônica 
e até mesmo a sua disruptura a esse 
processo e isso é muito rico.

MD - Recentemente a sra. publicou o 
livro “Narrativa Transmídia e Educação” 
(Figura 4). Qual o foco principal dessa obra?
AV - O foco é o uso das narrativas 
transmídia na construção de narrativas 
dos estudantes, bem como um potencial 
de avaliação de trabalhar gêneros textuais 
diferentes a partir dessas produções. 
O livro é fruto de uma pesquisa de mestrado 
e de desdobramentos posteriores e que 
agora está de acesso gratuito para que 
todos possam conhecer nosso trabalho.

MD - Professora, estamos encerrando,

gostaria de deixar uma mensagem final?
AV - Sim. A transmídia no campo 
educacional e em aproximações traz o 
desafio da resistência, porque é algo 
absolutamente diferente daquilo que 
se espera que esse produto possa ter 
como desdobramento. Se a gente pensar 
que as narrativas dos fãs muitas vezes 
podem ser encapsuladas pela própria 
indústria do entretenimento (que criou 
as narrativas transmídia canônicas) o 
esforço das fanfics pode ser entendido 
como algo que aponta para o novo, para 
a diferenciação e não para repetição e eu 
vejo isso como algo muito promissor no 
campo educacional.

Figura 4
Capa do livro

Nota. Lima e Versuti (2018)

*Para saber mais sobre o pensamento de McLuhan sugerimos 
o vídeo “Entrevista com Marshall McLuhan (1977) - Legendado” 

disponível no YouTube.
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CURTA AÍ!
Clássicos como Volpi e Tarsila do Amaral 

expandindo sentidos, Van Gogh, Monalisa e 
cultura pop desdobrando narrativas. Frida sempre 

resistindo

Por Wladimir Reis e Marcio Dias

 Projeto U.E.S.M (2019a), Projeto U.E.S.M (2019b), etec.unb19 (2020)

cartoonist Luc Descheemaeker (2019), Tolayart (2019), etec.unb19 (2019b)
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RØ (2018), Euzebio (2015)

etec.unb19 (2019a), Patchwork by M (2019), Van Gogh (2019)



77

NO PÁTIO DA 
ESCOLA

Projeto Sonhar é Preciso, uma 
experiência em transmidiação

Por Wladimir Reis e Marcio Dias

Nesta seção vamos apresentar o 
“Projeto Sonhar é Preciso” realizado no 
Centro Educacional 04 de Taguatinga/
Distrito Federal. Vejam o que nossa 
esquipe descobriu: O referido projeto 
foi institucionalizado na PP (Proposta 
Pedagógica) em 2012 e desde então é 
realizado anualmente.

Os objetivos do Sonhar é Preciso estão 
correlacionados a promoção da cidadania 
e melhores condições para o acesso à 
UnB (Universidade de Brasília) pelos 
estudantes dessa Instituição de Ensino.

Especificamente sobre o ingresso à UnB, a 
proposta apresentada aos discentes é a de 
que eles, sob orientação dos professores, 
produzam seminários, apresentações 
artísticas e vídeos de curta-metragem 
com o intuito de reinterpretar as obras 
da matriz de referência do PAS (Programa 
de Avaliação Seriada).

Os resultados têm se mostrado 
promissores, principalmente sob duas 
perspectivas.

A primeira está relacionada as atividades 
do Projeto, que envolvem pesquisa, 
planejamento, ensaios, produção 
e apresentação do produto final. 

Na realização dessas ações os estudantes 
desenvolvem características muito 
importantes para seu processo formativo, 
como por exemplo a aprendizagem 
colaborativa, a autoria e engajamento 
nos estudos.

Sob outro prisma observamos que 
professores e estudantes experimentaram 
outras formas de ensinar e aprender 
diferentes do modo tradicional pautado, 
entre outras coisas, no verbocentrismo 
dos docentes.

Isso ocorre pois os jovens partem de 
uma obra “original” ou canônica e a 
reinterpretam, recontam, expandem e 
acrescentam suas realidades sociais e 
culturais.

Enfim, temos aqui uma bem sucedida 
experiência no ambiente da Escola Pública, 
na qual os estudantes partem de autores 
dos mais diversos, como Nietzsche, 
Legião Urbana e Steve Cutts, e a partir 
daí utilizam-se da transmidiação e do 
multiletramento para enriquecimento do seu 
repertório cultural e isso é bem significativo. 
Acesse o site da escola e conheça um 
pouco mais do Projeto Sonhar é Preciso: 
www.ced04taguatinga.com
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Fique por Dentro!

Ciberespaço: segundo Lévy (2010) 
é “o novo meio de comunicação 
que surge da interconexão mundial 
de computadores”. Posto isso, há 
possibilidade de delinear a Internet 
estabelecida enquanto esse novo fio 
condutor, ou seja, podemos considerar 
que são sinônimos.

Cibercultura: para Lévy (2010) é 
“o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o 
crescimento do ciberespaço”. Em outras 
palavras, trata-se da nossa atual cultura 
digital que se aprimora exponencialmente 
com o advento da Internet.

Cibercultura: para Lévy (2010) é 
“o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes,

de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço”. 
Em outras palavras, trata-se da nossa 
atual cultura digital que se aprimora 
exponencialmente com o advento da 
Internet.

Cultura da Convergência: termo 
desenvolvido por Henry Jenkins (2009), 
que significa junção entre as mídias 
(antigas e novas), sugere uma nova 
forma de comunicação, produzindo e 
ressignificando conteúdos, uma nova 
forma de contar e criar histórias através 
do que o autor chama de narrativas 
transmídia. Para Jenkins esse termo 
está relacionado a três importantes 
eventos: convergência dos meios de 
comunicação, cultura participativa e 
inteligência coletiva.

Figura 5
Premiação do CEd 04 no Projeto Controladoria na Escola 2017

Nota. De Projeto Controladoria na Escola premia dez instituições de ensino do 
DF [Fotografia], de Agência Brasília, 2017, Flickr (https://www.flickr.com/photos/
agenciabrasilia/25046345398/in/photostream/). CC BY 2.0.
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As Telas como Representação Metafórica do 
Controle na Sociedade Distópica uma Análise de 
Diferentes Adaptações de Fahrenheit 451 e Ray 
Bradbury e suas Leituras em Sala de Aula

Érico Monnerat

Queimar era uma Delícia

O romance Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1920- 2012), publicado 
originalmente em 1953, narra a história de Guy Montag, um bombeiro 
profissional que em um futuro distópico trabalha queimando livros 
proibidos por um governo autoritário. Sua rotina estreita de trabalho-
-casa é abalada por dois encontros, duas mulheres em idades diferentes, 
mas semelhantes em sua subversão e luta pela liberdade na visão dessa 
sociedade entorpecida pensada por Bradbury.

Seu primeiro encontro é com a adolescente Clarisse McClellan, 
sua vizinha adolescente. Essa personagem é apresentada como alguém 
fascinada pela liberdade, apreciadora dos pequenos prazeres, como 
observar a natureza, conversar e perguntar o porquê das coisas, logo, 
uma espécie questionadora e “perigosa” num mundo de regras rígidas. 
Montag se encanta por essa jovem aparentemente ingênua, que ainda 
enxerga beleza no mundo e busca respostas. Seu segundo encontro se 
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dá com a senhora Blake, a revolucionária que prefere morrer com seus 
livros a se entregar aos bombeiros. Movido pela curiosidade instalada 
por Clarisse e pelo espanto de presenciar a autoimolação da senhora 
Blake, Guy Montag se vê abalado e confuso e começa a questionar 
seu papel social, mais que isso, suas próprias escolhas profissionais, 
afetivas, sua existência.

Como grande representação da mudança do pensamento de Montag, 
Bradbury utiliza a curiosidade e o prazer despertado pela leitura dos 
livros. Ao desafiar o sistema, salvar os impressos da fogueira e se per-
mitir viajar na leitura, o bombeiro se empodera e acaba questionando 
os limites sociais e privados impostos nesta sociedade. A ideia central 
do romance é, portanto, uma representação do poder da leitura como 
forma de transformação individual e como a leitura é alvo do controle 
nos regimes de viés totalitários na tentativa de proibir pensamentos ques-
tionadores ou que vão de encontro às ideias estabelecidas como norma.

A distopia pode ser entendida como a representação ficcional de 
um universo exageradamente imperfeito, normalmente controlado por 
algum tipo de poder central, como aponta Hilário (2013) “O romance 
distópico pode então ser compreendido enquanto aviso de incêndio, o 
qual, como todo recurso de emergência, busca chamar a atenção para 
que o acontecimento perigoso seja controlado, e seus efeitos, embora 
já em curso, sejam inibidos.”

Na gênese da obra de Ray Bradbury podemos apontar que o “aviso 
de incêndio” surge em parte do temor provocado pela queima dos livros 
ocorrida na Alemanha e Áustria em 1933, evento que chocou o mundo 
e ainda reverbera como um dos prenúncios dos acontecimentos mal-
fadados que viriam a seguir. A Bücherverbrennung, a grande queima 
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dos livros, é um dos acontecimentos emblemáticos na escalada nazista, 
ocorrida logo após a ascensão de Hitler ao poder marcou o cerceamento 
de pensamentos contrários ao regime e os opositores seriam tratados em 
seu governo. “O Holocausto foi o nome dado à aniquilação sistemática 
de milhões de judeus em mãos dos nazistas durante a Segunda Guerra 
Mundial. Mas esse acontecimento foi precedido pelo Bibliocausto, em 
que milhões de livros foram destruídos pelo mesmo regime.” (Baéz, 2004)

O ensaísta venezuelano Fernando Baéz aponta que, ao longo de 1933, 
eventos isolados de queimas de livros foram se tornando uma constante 
com a participação de estudantes e intelectuais preocupados com a 
preservação dos valores da cultura alemã. Os eventos esporádicos são, 
então, intensificados com o chamado do Ministro da Propaganda de 
Hittler, Goebbels. A partir desse conclame, os grupos se voluntariaram 
e se organizaram, imbuídos do sentimento nacionalista, antissemita 
e antimarxista, para destruírem bibliotecas e promoverem grandes 
incêndios coordenados em diversas cidades. Báez nos mostra como 
os alertas emitidos pela comunidade internacional sobre a barbaridade 
destes eventos não conseguiram frear a tragédia que se avizinhava. 
Essa mecânica de participação da sociedade civil que agenciada pelo 
ódio acaba por avançar contra seus pares e suas próprias liberdades 
autorizando a ação dos líderes autoritários é uma das bases da sociedade 
que vemos espelhada em Fahrenheit 451.

Embora fique implícito que o evento da queima dos livros tem um 
papel simbólico importante como representação dos perigos da escalada 
de intolerância, em especial no contexto do anos seguintes a Segunda 
Guerra, Ray Bradury em entrevista para seu site diz que na verdade 
sua maior preocupação quando escreveu o livro não era com a censura 
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“Eu escrevi este livro preocupado com as pessoas se tornando idiotas 
vendo televisão, nunca tivemos queimas de livros neste país”. Como 
aponta o crítico literário Manuel Costa no prefácio da 2a edição brasi-
leira de Fahrenheit 451,

Enquanto Huxley e Orwell escreveram seus livros sob o impacto 
dos regimes totalitários (nazismo e stalinismo), Bradbury percebe 
o nascimento de uma forma mais sutil de totalitarismo: a indústria 
cultural, a sociedade de consumo e seu corolário ético — a moral 
do senso comum.(Bradbury, 2012)

Essa crítica à indústria cultural, em especial à televisão, é perce-
bida na obra em diversos momentos, notadamente nos apontamentos 
ácidos sobre o poder hipnotizantes dos meios de comunicação, em 
especial nos efeitos causados à personagem Mildred Montag, a esposa 
do protagonista Guy. Mildred é apresentada como uma dona de casa 
entorpecida que busca nos recursos tecnológicos e nos antidepressivos 
disponibilizados pelo governo, uma forma de preencher seu vazio in-
terior. Essa personagem é dependente da tecnologia das radioconchas, 
espécie de aparelhos de rádio constantemente conectados a suas orelhas 
como nestas passagens:

— Mildred observou a torrada sendo depositada em seu prato. 
Ela estava com as duas orelhas tamponadas por besouros eletrônicos 
que zumbiam sem parar. Súbito, ergueu os olhos, viu-o e acenou 
com a cabeça.
— Tudo bem com você? - perguntou ele.
Após dez anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas, era 
perita em leitura labial. Ela novamente anuiu com a cabeça e tornou 
a ajustar a torradeira para outra fatia de pão. (Bradbury, 2012, p. 25)
Tarde da noite, ele olhou para Mildred. Ela estava acordada. Havia 
uma minúscula dança melódica no ar, a radioconcha estava nova-
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mente enfiada em sua orelha, e ela escutava pessoas distantes em 
lugares distantes, os olhos arregalados e fixos no abismo negro do 
teto acima dela. (Bradbury, 2012, p. 40)

Hiperconectada, Mildred tem a televisão como seu principal pas-
satempo e, mais que isso, enxerga no aparelho a afeição e o conforto 
emocional, a tela é chamada por ela de sua família. Nos trechos abaixo 
verificamos como Mildred valoriza a presença ostensiva da tela nos 
cômodos da casa como uma forma de companhia e diversão.

— Bem, daqui a dez minutos entra uma peça no circuito de tela 
múltipla. Eles me enviaram o meu papel esta manhã. Eu mandei 
algumas tampas de embalagens. Eles escrevem o roteiro, mas dei-
xam faltando um dos papéis. É uma ideia nova. A dona de casa, que 
sou eu, faz o papel que está faltando. Quando chega o momento das 
falas que faltam, todos olham para mim, das três paredes, e eu digo 
a fala. Por exemplo, aqui o homem diz: “O que você acha dessa 
proposta, Helen?”. E olha para mim, que estou sentada aqui no 
centro do palco, entende? E eu digo, eu digo... - ela fez uma pausa 
e correu com o dedo sob uma fala do roteiro - “Acho excelente!”. 
E então eles seguem com a peça até que ele diz: “Você concorda 
com isso, Helen?”. E eu digo: “Claro que sim!”. Não é divertido, 
Guy? (Bradbury, 2012, p. 32)
— Você poderia desligar o som do salão de tevê? - pediu ele.
— É a minha família. Ela saiu do quarto, não alterou nada no salão 
e voltou.
— Assim está melhor?
— Obrigado.
— É o meu programa favorito - disse ela.
— E a minha aspirina?
— Você nunca ficou doente antes. - Ela saiu novamente.
— Bem, agora fiquei. Não vou trabalhar esta noite. Ligue para 
Beatty por mim.
— Você estava esquisito ontem à noite - disse ela ao regressar, 
cantarolando.
— Onde está a aspirina? - perguntou Montag, olhando de relance 
para o copo
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d’água que ela lhe trazia.
— Ah. - Ela caminhou de novo até o banheiro. — Aconteceu al-
guma coisa?
— Só mais um incêndio.
— Eu tive uma noite ótima - disse ela, no banheiro.
— Fazendo o quê?
— No salão.
— O que estava passando?
— Programas.
— Que programas?
Alguns dos melhores que já passaram. (Bradbury, 2012, p. 45)

Essa representação negativa dos meios de comunicação como elemento 
de desconexão nas relações familiares, atrofiador da reflexão e do pensa-
mento crítico, fundamentais, portanto, para o controle social no regimes 
autoritário (no livro adjetivado como despótico) e a ideia dos meios de 
comunicação de massa, em especial o cinema, como meros produtos da 
indústria cultural, reverberam as ideias de Adorno sobre o tema.

O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. 
A verdade de que não passam de um negócio, eles a utilizam como 
uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente 
produzem (p. 114). O filme adestra o espectador entregue a ele 
para se identificar imediatamente com a realidade. Atualmente, a 
atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural 
não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os próprios 
produtos — e entre eles em primeiro lugar o mais característico, 
o filme sonoro — paralisam essas capacidades em virtude de sua 
própria constituição objetiva (p. 119); O cinema faz propaganda do 
truste cultural enquanto totalidade (p. 146); Cada filme é um trailer 
do filme seguinte, que promete reunir mais uma vez sob o mesmo 
sol exótico o mesmo par de heróis; o retardatário não sabe se está 
assistindo ao trailer ou ao filme mesmo (p. 153). (Adorno, 1973, 
como citado em Silva, 1999)
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Embora não se tenha registro de uma afiliação direta de Bradbury 
com o pensamento de Adorno é possível notar que ambos compartilham 
uma visão comum onde a velocidade das imagens na tela, a profusão 
do brilho e a imersão catártica da montagem provocadas pelos meios 
audiovisuais são indutores da alienação e da perda do senso crítico, em 
oposição ao livro e a alta cultura tratados com reverência pelos autores.

Você pergunta: quando tudo começou, esse nosso trabalho, como 
surgiu, onde, quando? Bem, eu diria que ele realmente começou por 
volta de uma coisa chamada Guerra Civil, embora nosso livro de 
regras afirme que foi mais cedo. O fato é que não tivemos muito papel 
a desempenhar até a fotografia chegar à maioridade. Depois, veio 
o cinema, no início do século vinte. O rádio. A televisão. As coisas 
começaram a possuir massa. Montag continuou sentado na cama, 
sem se mexer.
— E porque tinham massa, ficaram mais simples - disse Beatty. 
— Antigamente, os livros atraíam algumas pessoas, aqui, ali, por 
toda parte. Elas podiam se dar ao luxo de ser diferentes. O mundo 
era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de olhos e cotovelos 
e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema e 
o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo, está 
me acompanhando? … — Acelere o filme, Montag, rápido. Clique, 
Fotografe, Olhe, Observe, Filme, Aqui, Ali, Depressa, Passe, Suba, 
Desça, Entre, Saia, Por Quê, Como, Quem, O Quê, Onde, Hein? Ui! 
Bum! Tchan! Póin, Pim, Pam, Pum! Resumos de resumos, resumos 
de resumos de resumos. Política? Uma coluna, duas frases, uma 
manchete! Depois, no ar, tudo se dissolve! A mente humana entra 
em turbilhão sob as mãos dos editores, exploradores, locutores de 
rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo pensamento 
depreciador de tempo! (Bradbury, 2012, p. 49)

Essa perspectiva de Adorno, compartilhada por Bradbury, do es-
pectador como um receptor inerte e incapaz de reação frente a tela é 
apontada criticamente por Martin-Barbero (1997) “Como prova da 
atrofia da atividade do espectador será mencionado o cinema: pois 
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para seguir o argumento do filme, o espectador deve ir tão rápido que 
não pode pensar, e como, além disso, tudo já está dado nas imagens” 
Para o autor, a visão de Walter Benjamin, outro teórico da Escola de 
Frankfurt, sobre a recepção das massas ao produtos culturais é mais 
transformadora e menos fatalista

Para Benjamin, pelo contrário, pensar a experiência é o modo de 
alcançar o que irrompe na história com as massas e a técnica. Não 
se pode entender o que se passa culturalmente com as massas sem 
considerar a sua experiência. Pois, em contraste com o que ocorre 
na cultura culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a chave 
se acha na percepção e no uso. (Martin-Barbero, 1997, p. 72)

Esta semelhança entre a obra distópica de Bradbury e a filosofia da 
Escola de Frankfurt é também apontada por Hilário (2013) “(A distopia) 
contêm um pessimismo ativo, muito próximo dos frankfurtianos da 
primeira geração, cujo objetivo é impedir, por todos os meios possíveis, 
o advento do pior”. Nesta perspectiva também comenta

Para os frankfurtianos, a barbárie é um modo de regressão histórica 
que é preciso anular com reações da ordem da ética, da política e 
da estética …, neste último âmbito, as distopias ocupam lugar de 
destaque na luta pela desbarbarização dos laços sociais na atualidade.

Sob essa perspectiva da reação à barbárie por meio da estética 
Martin-Barbero (1997) e Hilário (2013), é interessante notar que a resis-
tência em Fahrenheit 451 é feita pela leitura dos livros. Os rebeldes que 
lutam contra a barbárie, como a senhora Blake, são aqueles que mantém 
a cultura da leitura viva, não se dobrando ao governo e a imposição do 
controle despótico realizada por meio das telas.
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No encerramento do livro, simbolicamente, Montag vê uma ence-
nação de perseguição até a sua morte sendo transmitida em tempo real 
pela TV, percebemos assim que para este Estado a forma de anulação 
da pessoa é a imagem audiovisual. A morte física é secundária, mais 
importante é dominar a narrativa, propagar um farsa capaz de recontar o 
mito do agente do estado que se rebelou e tem um fim trágico. “Morto” 
para essa sociedade, o protagonista vai renascer do lado de fora dos 
muros onde vivem os leitores, os espíritos livres não alcançados pelas 
antenas e radares do sistema.

A Crítica às Telas

Como aponta McLuhan (1974) as máquinas transformam as relações 
pessoais e interpessoais, natureza e o processo de olhar para o mundo, 
os meios são extensões do homem, neste sentido é importante notar 
como as telas representam historicamente conquistas para a humanidade 
e como a sua representação na ficção antecipa os desejos de poder. 
As telas, a interface principal dos meios audiovisuais, sofreram altera-
ções fundamentais desde o final do séc. XIX e em boa parte das vezes 
essas mudanças foram pensadas e imaginadas por autores de ficção 
cientificas como Ray Bradbury.

Se como apontamos Bradbury é pessimista quanto ao conteúdo dos 
meios audiovisuais por seus efeitos, é importante notar que a própria 
concepção e descrição destes aparatos em seu texto também pode ser 
lida como parte da crítica. “A verdade não deixa de ser bastante típico 
que o “conteúdo” de qualquer meio nos cegue para a natureza desse 
mesmo meio” (McLuhan, 1974) Conforme a célebre constatação do 
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teórico canadense - o meio é a mensagem - assim, o exercício de analisar 
como Bradbury, Truffaut, Hamilton e Bahrani concebem os aparatos e 
imaginam a presença das telas no mundo distópico de Fahrenheit 451 é 
uma das chaves para entender a crítica ao controle operada pela mídia 
em cada momento histórico em que a obra foi adaptada.

Como aponta Santaella (1997) o homem ao longo de sua história 
buscou ferramentas que pudessem ampliar suas capacidades físicas, 
as primeiras maquinas são chamadas por ela de musculares, aparatos 
capazes de reduzir o esforço físico e multiplicar a força bruta, como as 
alavancas e catapultas. No contexto da revolução industrial, o avanço 
científico surgem as máquinas sensórias cuja o ponto crucial é a invenção 
da fotografia. Estes aparelhos tem como características amplificarem 
os sentidos humanos, notadamente visão e audição. “Ao funcionarem 
como prolongamentos da visão e audição, os aparelhos extensores 
dos sentidos amplificam a capacidade humana de produzir signos” 
(Santaella,1997) Embora não seja o único suporte para a reprodução 
destes signos o surgimento da tela é um dos marcos fundamentais na 
revolução cultural iniciada pelos meios de comunicação.

Como aponta Giba Assis Brasil (2008) O cinema se concretiza com 
a escolha da tela retangular como sua interface. Os irmãos Auguste 
e Louis Lumière e Thomas Edson criaram equipamentos capazes de 
entregar ao espectador imagens em movimento. O invento de Edson, 
criado antes, o kinetoscópio, permitia ao espectador ver a projeção 
das imagens em movimento dentro de uma caixa, individualmente. 
O equipamento dos irmãos Lumière, lançada dois anos depois, trazia 
como novidade a possibilidade de relevação do filme, e, o principal, 
a projeção pública. Entre o modelo individual e o coletivo, a forma 
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de exibição em telas grandes acabou predominando e definindo o que 
entendemos com a sessão de cinema.

Os primeiros filmes produzidos pelos próprios Lumière retratam 
ações cotidianas: A saída das operárias da fábrica, O trem che-
gando à estação, Um bebê que se diverte com o peixe no aquário. 
Não percebe nenhuma intenção de narrativa nestas experimentações, 
o divertimento e o espanto está em ver imagens em movimento nesta 
tela. Como bons empresários, os Lumière percebem o alcance de seu 
inventos e passam a contratar outros técnicos para produzir imagens, 
mas o grande avanço do cinema, e consequentemente para a criação do 
audiovisual como conhecemos, é a percepção de que se podia contar 
histórias com o aparato. Bernadet (1980) descreve que o primeiro cinema 
começa emulando uma das formas mais clássicas de levar histórias ao 
grande público, o teatro. A câmera nesta época  reproduz o ponto de 
vista de alguém no meio da plateia. Neste primeiro cinema a tela vai 
funcionar então como uma forma de reproduzir e levar encenações a 
lugares longínquos, replicando para um grande público o antes inimitável 
e muitas vezes exclusivo momento de atuação no palco.

A Aumont (2003) e Bernadet (1980) mostram que o cinema se 
consolida como arte com a invenção da escala de planos. Percebendo 
que ao se aproximar a câmera do objeto ele se tornava maior na tela 
durante a exibição, se lançou a forma básica de guiar o espectador 
dentro da cena. A aproximação da câmera consegue preencher o espaço 
da tela com a informação principal, o cineasta começa neste ponto a se 
distanciar da tentativa de reprodução do teatro e ganha um poderoso 
instrumento para narrar suas histórias, apontar e explicitar ao espec-
tador o que ele deve olhar.
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Consolidado como linguagem, o cinema clássico hollywoodiano, 
Bordwell (2005) tem seu auge entre os anos 20 e 50 do século passado, 
sua fórmula de produção industrial inclui a reprodução de histórias 
românticas heterossexuais, o uso do star system, e padrões de enredo 
simplificado que buscavam o entretimento puro para as grandes massas. 
Como vimos, Adorno, que escreveu neste momento histórico, enxergou 
neste tipo de cinema um instrumento de alienação. Mas essa leitura 
exageradamente critica do meio audiovisual não se limitou as telas de 
cinema, podemos enxergar que todas as mídias audiovisuais desde então 
continuam sendo alvo de apontamentos negativos e responsabilizadas 
pela alienação, cada uma de um jeito, cada uma em sua época.

Desta forma, podemos supor que a descrição das paredes com telas 
no texto de Bradbury tenham sido pensadas como uma forma de po-
tencializar a crítica a imersão que os norte americanos viviam com a 
popularização dos aparelhos de televisão nos ano 50. Da mesma forma, 
como nos anos 60 na versão de Truffaut a discussão se desloca para 
uma representação do papel feminino na dona de casa que passa o dia 
em frente a tela, nos anos 2000 para a cobertura midiática das guerras 
pelos desenhos de Tim Hamilton e em sua última versão cinematográfica 
em 2018 para os reality show e internet.

Assim a potência da ideia central de Bradbury sobre a dominação 
voluntárias dos cidadãos por meio da proibição da leitura e avanço 
do audiovisual, e outras metáforas contidas na versão literária em 
Fahrenheit 451, desencadearam muitas referências e adaptações do 
seu trabalho para diferentes mídias. Versões que, com mais ou menos 
fidelidade, conseguem atualizar a obra ao incluir críticas ao tempo em 
que foram feitas, como veremos.
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A Tela e a Casa

A primeira adaptação de Fahrenheit 451 para outra mídia, e talvez a 
mais importante, foi realizada pelo cineasta François Truffaut (1932- 1984), 
um dos membros mais proeminentes do cinema francês, que ajudou a de-
finir as ideias e estética da nouvelle vague, movimento que revolucionou 
o cinema mundial ao questionar criticamente o fazer cinematográfico, 
o pensamento de produção industrial e a estética presente no cinema 
narrativo clássico hollywoodiano. Portanto é interessante notar como em 
seu primeiro filme rodado fora da França e também o primeiro filme de 
gênero- ficção científica- encabeçado pelo diretor, Truffaut ressignifica 
com a nova linguagem cinematográfica os elementos originais de uma 
obra tão critica ao audiovisual.

Como aponta Almeida (1994) o significado de um filme está no 
todo e que o que vemos é um conjunto de pequenas partes amalgama-
das que sozinhas não são suficientes para explicá-lo, mas em conjunto 
todas são necessárias mesmo que algumas sejam mais significativas 
que outras. Nesta perspectiva, o texto de Ray Bradbury é uma das 
partes que nos apontam para o significado final do filme, mas a visão 
de François Truffaut nos guia com seus enquadramentos e montagem 
e faz com que conclusão da nossa apreensão sobre a obra seja nova. 
A materialização do texto em imagens, sons, a cadência da montagem, 
as representações do elenco todas as pequenas partes criam uma expe-
riência nova. Neste sentido é muito significativo que Truffaut consiga 
usar “ferramentas narrativas” da Nouvelle Vague na obra, contribuindo 
imagética e narrativamente para uma leitura questionadora dos papéis 
sociais, ampliando as possibilidades presentes na obra original.
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Um dos exemplos dessa contribuição pode ser a visão do diretor 
francês para o aparelho que foi definido simplesmente como “tela múl-
tipla” no texto de Bradbury. A direção de arte proposta pelo cineasta, 
transforma essa ideia num objeto central da sala, com aparência moderna 
de tela fina na parede (figura 1), antecipando em algumas décadas algo 
que agora é comum em nossas casa. Em uma cena crucial do filme, 
vemos a esposa de Guy, Linda, se preparando para participar do Teatro 
Interativo. Ela revela ter sido contactada para estrelar a cena da noite. 
Por meio da tela, a personagem Linda Montag (na versão cinemato-
gráfica o nome Mildred foi trocado) acredita participar de um tipo de 
transmissão interativa de televisão, em que dois atores na tela discutem 
um assunto genérico e, em determinado momento, viram-se para o 
espectador, e perguntam qual a opinião sobre o assunto, como forma 
de mostrar a exclusividade da experiência. Eles a chamam por Linda.

A cena enfatiza que independentemente da resposta de Linda, a trama 
do teatro interativo continuaria. Na primeira vez que é consultada, ela 
sequer responde, mas a interação persiste como se isso tivesse ocorrido. 
A cena prossegue com os atores mantendo a mesma forma de interação, 
chamam por Linda olhando para a câmara, aguardam a resposta e dizem 
que concordam com que ela diz, sem que a resposta altere em nada a 
conversa entre ambos. Na cena posterior, Guy e Linda estão deitados na 
cama do casal e Guy revela o truque da interação, diz que ela e outras 
mulheres com o mesmo nome devem ter sido contactadas para o dia 
de hoje. Linda diz que pode ser verdade, mas que não gostaria que ele 
tivesse contado a ela.

Como coloca Lévy (1999) a definição de interatividade pode ser 
um tanto problemática, o autor aponta que mesmo em um meio como a 
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televisão o espectador nunca está passivo diante da tela, ele decodifica 
a mensagem, interpreta e participa de maneira diversa de outro espec-
tador, neste caso as várias Lindas vivenciaram algum tipo de interação 
no teleteatro, cada uma de uma maneira diferente mas limitadas pela 
escolha da programação, um único canal de TV. Mas, assim como o filme 
demonstra, com o desvelamento da verdade feito por Guy, percebemos 
que a interatividade pode ser muito mais ampla que a experienciada pela 
personagem. Assim, Lévy sugere alguns graus de interatividade para 
abarcar a compreensão do fenômeno, fazendo um cruzamento entre os 
dispositivos de comunicação e a sua relação com a mensagem, sugere 
que sejam observadas algumas características para determinar o grau de 
interatividade de um meio. São elas: As possibilidades de apropriação e 
de personalização da mensagem recebida, seja qual for a natureza dessa 
mensagem, a reciprocidade da comunicação (um dispositivo comuni-
cacional “um-um” ou “todos-todos”) - a virtualidade, a implicação da 
imagem dos participantes nas mensagens e a telepresença.

Truffaut em sua montagem expõe com ironia a manipulação pro-
movida pela tela nas inocentes donas-de-casa, a personagem Linda tem 
a ilusão de participar de uma comunicação altamente interativa com 
diálogos recíprocos, reorientação do fluxo de informações, e negocia-
ção contínua entre os pares, a telepresença, a cada vez que é acionada 
pela tela para responder, mas na verdade está sendo apenas enganada 
por um meio unilateral que dita a personagem como deve agir e o que 
sentir. Um aparato de controle extremamente eficaz na medida em que 
domina, reforçando o pensamento controlado pelo governo, enquanto 
cria a sensação de conforto e pertencimento a uma rede que se importa 
com ela e com sua individualidade.
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O diretor francês reforça com elementos narrativos muito precisos 
como a relação de Linda Montag com a realidade se dá pela tela. As as 
cenas com a personagem se iniciam com um plano de localização da 
casa, e vemos o personagem Guy voltando do trabalho e reencontrado 
sua mulher próxima a tela. A montagem vai revelando aos poucos o 
espaço da casa, seus cômodos, enquanto o som da tevê preenchendo o 
silêncio da casa antecipa o que veremos. Essa construção cênica evi-
dência como na sociedade pensada por Bradbury, na qual os cidadãos 
não têm acesso aos livros e se informam pela TV, o fenômeno apontado 
por Almeida como a percepção da realidade.

As imagens os movimentos sonorizados do cinema e da televisão 
tem um grau forte de “realidade”, realidade no sentido do que o 
que a pessoa está vendo “é”, mais do que parece ser”. Na projeção 
de um filme ou na televisão qualquer coisa ou pessoa que apareça 
está sendo vista e não lida ou escutada. Existe porque está sendo 
vista. Essa proximidade real das imagens tem uma configuração 
muito próxima da oralidade, o que explica, em parte, o fato de que 
as imagens são, às vezes, mais fortes do que um texto. Estamos nos 
referindo aos efeitos nas pessoas que estão mergulhadas no universo 
da comunicação de massas, analfabetas, semi-alfabetizadas, que não 
têm propriamente uma história da escrita e da leitura. (Almeida, 
1994, p. 9)

A representação do espaço privado conectado a TV e o externo como 
fuga das telas está presente também em uma escolha pouco usual de 
casting. A atriz Julie Christie representa dois papéis opostos no mesmo 
filme. Ela é Linda Montag, a dona de casa entorpecida por sua tela e 
fones, e, seu duplo, é Clarisse, a rebelde questionadora, apaixonada pela 
vida e livros, a personagem que ao questionar Guy sobre a queima dos 
livros deslancha o processo de mudança no protagonista. Aqui também 
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temos uma mudança importante na releitura da obra original, a Clarisse 
do livro tem 17 anos e quebra a barreira do bombeiro Guy com a suti-
leza dos questionamentos próprios de uma jovem e a indagação sobre 
“o porquê” das coisas.

Figura 1
O casal Montag assiste ao teatro interativo – Fahrenheit 451 (1966), 
de François Truffaut

Truffaut (1966)

Na versão cinematográfica de 1966, a personagem se apresenta como 
um novo par romântico, uma opção emancipada da esposa. A personagem 
que habita o mundo externo, que circula pelas ruas, que não se prende 
a prisão televisiva das casas. Essa dicotomia é também percebida nas 
escolhas da direção de arte do filme. Cabelos longos e vestidos compor-
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tados e claros para a caseira Linda, cabelos curtos, roupas “masculinas” 
e militares em cores escuras para a nômade Clarisse.

Figura 2
Clarisse e Linda Montag 

Truffaut (1966)

Podemos imaginar que o diretor francês tem um olhar contemporâ-
neo ao contrapor essas duas imagens da mulher e ecoar as críticas aos 
papéis de gênero em seu tempo, o filme foi lançado em 1966 dois anos 
antes do maio de 1968, que tem como estopim justamente a divisão 
dos dormitórios entre homens e mulheres nas universidades francesas. 
Mesmo respeitando a estrutura clássica de par romântico, é relevante 
verificar que o protagonista não consegue mais se imaginar ao lado 
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da figura da dona de casa submissa e imersa em uma eterna infância 
cultural dominada pela TV e busque em uma pessoa com a mesma 
aparência a liberdade e independência que o apaixonam e o guia para 
fora dos muros da cidade.

Outro ponto chave na visão de Truffaut sobre os meios é reforçar 
a presença da manipulação da mídia na encenação da perseguição que 
Montag sofre no final. No livro temos um cachorro mecânico chamado 
de Sabujo que persegue e ataca o personagem. Na versão do diretor a 
perseguição é recriada sem o Sabujo e exibida como um grande show 
televisivo com transmissão ao vivo e tomadas aéreas feitas por policiais 
em uma espécie de helicóptero individual, algo que antecipa, imageti-
camente falando, a representação da caça aos fugitivos por drones tão 
comum nas guerras atuais.

Queimando pela América

A versão de 2018 de Fahrenheit 451 foi dirigida e escrita pelo diretor 
Ramin Bahrani (1975- ) e talvez seja a que mais se distancie do enredo 
original ao promover mudanças importantes como eliminar a esposa de 
Guy, Mildred ou Linda, situar claramente a história nos Estados Unidos, 
e, principalmente, deslocar a discussão do controle realizada da tela de 
TV para as Novas Mídias: “As novas mídias podem ser compreendidas 
como o mix de antigas convenções culturais de representação, acesso 
e manipulação de dados e convenções mais recentes de representação, 
acesso e manipulação de dados.” Manovichi (2005). As telas presentes 
nesta adaptação de 2018 ainda representam a convenção de algo se-
melhante a televisão na exibição de imagens, mas trazem funções que 
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permitem ao usuários outras formas de manipulação, além de claramente 
operarem em um ambiente digital. No filme esse novo modelo de tela, 
assim como nos exemplos anteriores, também utiliza os novos recursos 
para o controle dos cidadãos.

As possibilidades trazidas pelos novos meios instauram uma nova 
maneira de apreender a realidade que nos cerca, bem como criam 
novos anseios e expectativas. A interatividade, elemento que ca-
racteriza a relação com a Internet, por exemplo, traz uma mudança 
fundamental em muitos aspectos da nossa vida e condição humana. 
(Renó et al., 2011, p. 204)

Na visão de Bahrani, a interatividade da 9, como é chamada a versão 
da rede mundial de computadores pós-internet agora controlada pelo 
governo, é fundamental para a vigilância e interação entre os cidadãos. 
Segundo Castells (2003) a internet surge no contexto da Guerra Fria 
como um tentativa de descentralizar o conhecimento, dispersos na 
arquitetura em rede, caso houvesse algum ataque em um dos pontos, 
os nós separados fisicamente poderiam manter a rede de comunicação 
ativamente funcionando. Esta lógica de funcionamento com autonomia 
máxima para cada ponto, e, sem um comando central é bastante dife-
rente das mídias operadas por radiodifusão. O filme, ao propor que a 
nova rede tenha uma centralidade, traz de volta a discussão de como 
a internet precisa ser livre, múltipla e descentralizada para evitar um 
controle de conteúdo por algum grupo no poder.

Em recente carta aberta Tim Berners-Lee o inventor do protocolo 
world wide web que permitiu ao cidadão comum o acesso fácil e múlti-
plo na rede global criada para fins militares, questiona que é necessário 
retornar à essência da rede, sua multiplicidade. O cientista inglês alerta 
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que atualmente a navegação centrada em poucos sites como Facebook, 
google e o chinês baidu representa um perigo para a livre circulação de 
ideias “Essa concentração de poder cria um novo grupo de supervisores, 
permitindo que um punhado de plataformas controle as opiniões que 
são vistas e compartilhadas.” (Berners-Lee, 2018)

O diretor enfatiza a importância da tela nesta sociedade ao colocá-la 
como algo onipresente, uma interface que conjuga informação textual, 
vídeo e serviço de comunicação interativa em grandes telas recobrindo 
todas as paredes. “Usamos aqui o termo “interfaces” para todos os apa-
ratos materiais que permitem a interação entre o universo da informação 
digital e o mundo ordinário” (Lévy, 1999). Essa concepção de Bahrani 
vai ao encontro do que Lévy (1999) chama de realidade ampliada, na 
qual já não percebemos mais o computador como uma interface e sim 
como algo natural que fornece sob demanda os diferentes recursos de 
informação e comunicação. No filme essa naturalização é mostrada na 
representação da interface como o espelho no banheiro. Enquanto se 
prepara para dormir e pingar seu colírio, misturado ao seu reflexo, ve-
mos o personagem de Guy recebendo notícias do dia e interagindo com 
a tela e a câmera yuxie que o monitora, não há distinção entre espaço 
íntimo e conexão com o mundo.

O filme traz ainda com essa ideia de super convergência em uma 
mesma interface, o conceito do aparelho que reúne todas as funções 
possíveis em si, o que Jenkins (2009) define como “mito da caixa preta”, 
para ele muitas vezes o termo convergência é utilizado como a ideia de 
um único aparelho como centralizador de toda a experiência sensível e 
interativa e diz não acreditar que este seja o modelo dos aparelhos do 
futuro. Segundo Jenkins (2009), as interfaces diferentes não se anularam 
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e são complementares pela forma como foram construídas, os aparelhos 
com funções semelhantes coexistem em nossas casas porque suas in-
terfaces são mais cômodas ou adaptadas para uma determinada função.

Ao mostrar essa tela única, o filme reforça a dependência estrutu-
ral dos indivíduos a este único meio de comunicação controlado pelo 
governo, faz isso ao mostrar que essa interface convergente como o 
centro da vida cotidiana anulou as outras mídias. Na reinterpretação do 
diretor para a ideia central de Fahreinheit 451, agora, além dos livros, 
as outras mídias também são proibidas. Enquanto nas versões anteriores 
o personagem principal, após ficar curioso sobre o porque os objetos 
eram proibidos, furta um livro e o esconde, iniciando seu caminho de 
resistência na leitura, nesta versão vemos o Bombeiro Guy escondendo 
em seu banheiro uma fita mini-dv, uma fita VHS do filme Taxi Driver, 
uma lata de película cinematográfica, um disco de telefone e alguns 
outros aparelhos de mídias indistinguíveis que sugerem o quanto o con-
trole social é rigoroso em manter os cidadãos em suas telas interativas.

Notar que aqui temos uma ideia de que o controle é exercido também 
pela ausência de privacidade e individualidade presentes nas telas dos 
dispositivos móveis. Se nas versões anteriores os autores não vislum-
braram que no futuro próximo os celulares e os tabletes seriam as telas 
mais usuais, a interpretação que Ramin Bahrani faz deste futuro é que 
as telas são públicas, grandes murais recobrindo os edifícios espelhados 
e apresentando os shows pirotécnicos para as multidões. Um reality 
show da ação dos bombeiros em tempo real, onde os “criminosos” 
são julgados por emojis e sentenciados ao vivo. O povo que pede que 
se queime pela América, uma nítida alusão ao lema Trumpista - make 
america great again. A comparação é direta, assim como no filme, os 
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cidadãos estadunidenses também tiveram seus afetos manipulados na 
máquina midiática operada pelo grande líder e suas fake news.

Figura 3
Guy Montag- o bombeiro como astro do reality show

Bahrani (2018)

Outro traço dessa representação da tela como elemento onipresen-
te e público é o fato da casa de Guy ser vigiada e coordenada por um 
assistente virtual – YUXIE, representada no filme como uma inteligên-
cia virtual materializada em de uma pequena câmera preta com voz 
feminina. Um curioso deslocamento das ações centradas na esposa do 
protagonista para uma maquina. Essa assistente controla o cotidiano 
de Guy exibindo as informações principais nas telas onipresentes na 
casa. Ela representa ainda o controle das informações, como na cena em 
que o personagem questiona o que os bombeiros faziam no passado, e 
vemos que a resposta é mostrada na tela com uma recriação da história 
de Benjamin Franklin. Se na história oficial ele foi um dos criadores do 
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corpo de bombeiros nos Estados Unidos, na tela controlada ele aparece 
como o fundador dos bombeiros salamandra mostrado em diversas 
iconografias colocando fogo em livros.

Figura 4
A tela parede na casa de Montag

Bahrani (2018)

Textos em Quadrados

As adaptações cinematográficas do livro Bradbury mostram a força 
que tem o enredo e o potencial para criação narrativas visuais dessa fic-
ção científica que se aproxima de eventos históricos reais e de questões 
próprias da existência humana, como as relações indivíduo-indivíduo, 
indivíduo-sociedade, indivíduo-Estado. A história também interessou ao 
quadrinista americano Tim Hamilton (1966- ) que adaptou o romance 
para a graphic novel lançada em 2009. Com esta adaptação temos a 
possibilidade de enxergar como três meios diferentes (livro, cinema e 
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quadrinhos) se relacionam com a trama do bombeiro Guy Montag, o que 
cada uma delas traz de diferentes e o mais amplificado em de cada meio. 

Embora tenha sido adaptada para estes diferentes meios, é interes-
sante notar que ela não foi concebida nem com um produto atualmente 
denominado de Cross-media, visto que não existe uma estrutura mi-
diática profissional única organizando e coordenando estas versões, 
tampouco uma narrativa transmidiática o que pressupõe que a narrativa 
seja contada em diferentes plataformas cada uma delas contribuindo de 
forma distinta. “Em cross-media, a estrutura midiática leva as mesmas 
histórias a diversas mídias. Já na narrativa transmídia histórias diversas 
são veiculadas por diversas mídias.“ (Renó et al., 2011, p. 35)

Ao se pensar no potencial dos quadrinhos para a contação de histórias 
utilizando imagens em texto escrito, curiosamente esbarramos em como 
a obra de Ray Bradbury trata esse meio, algo menor, desimportante e 
tão inofensivo para o pensamento crítico que permanece liberada para 
leitura aos cidadãos. “Hoje, graças a elas, você pode ficar o tempo todo 
feliz, você pode ler os quadrinhos, as boas e velhas confissões ou os 
periódicos profissionais.” (Bradbury, 2012). Mas a versão em quadrinhos 
realizada por Tim Hamilton em 2009 mostra que essa visão limitada 
talvez não apanhasse todas as possibilidades de combinação entre a 
palavra escrita e os desenhos.

O texto da graphic novel é bastante fiel, com citações inteiras do 
original e não trazendo grandes modificações no enredo principal ou 
contexto geral da obra, mas seu traço de alto contraste, poucas cores 
por página, presença intensa de preto nas sombras e em grande parte 
dos quadros, uma iluminação noir que ambienta, assim como o estilo 
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cinematográfico homônimo, uma representação desesperançosa da vida 
e de uma sociedade de indivíduos marginais.

Mesmo sendo uma adaptação tão próxima à versão literária, e talvez 
por isso mesmo, é revelador observar o que foi alterado. As mudan-
ças mostram justamente a capacidade de se reinventar a trama e de 
marcar autoria do artista e presença do espírito do tempo em que foi 
concebida. O mais chamativo talvez sejam os apelos antimilitaristas, 
escrita em 2009, no contexto das guerras do Afeganistão (2001- presente) 
e Iraque (2003-2010), o quadrinista renova a discussão sobre o papel 
da tela nestes conflitos. No momento em que Mildred se encontra com 
as amigas para ver a tevê em sua casa, iniciam uma discussão sobre a 
Guerra e como as notícias dos soldados mortos em batalha estão sendo 
manipuladas pelas transmissões televisivas para que suas mulheres 
acreditem que eles ainda estão vivos. Guy é o responsável por desvelar 
a verdade que a amiga de Mildred não quer enxergar, e, ao fazê-la, é 
tomado como insensível. Assim como os homens no mito da caverna, 
entorpecidos pelas sombras, as mulheres aqui preferem o conforto da 
tela e do sofá ao discurso do prisioneiro que conheceu a luz.

Nesta cena, é significativa o deslocamento da função da tela pensada 
pelo autor, ao invés de uma interface hiperconectada e convergente, 
próxima das TVs interativas do século XXI quando a obra foi criada, 
o autor desenha o aparelho como um aparato hiperrealista. Na cena 
figura 5, ao que parece temos uma espécie de holografia, que segundo 
definição de Santaella (1997) seria o “Registro luminoso tridimensional 
de um objeto, conservando todas as suas características de profundi-
dade. Ou ainda reconstrução de um objeto ou cena como uma imagem 
luminosa tridimensional completa”.
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Figura 5
A tela holográfica

Hamilton (2011)

Tem se a impressão que na concepção de Hamilton, o entorpecimento 
do espectador talvez não seja causado pelo excesso de possibilidades 
do aparelho e sim por sua fidelidade de imagem:

Não é também casual o processo de aperfeiçoamento das imagens 
técnicas. É a realidade “tal qual é” que precisa ser agarrada, capturada. 
Se o mundo é para nós colorido, a fotografia imediatamente virou 
cor. Se o mundo é dinâmico, o cinema tratou de processar as imagens 
num movimento fiel ao movimento das coisas tal como ocorre nas 
cenas da nossa percepção real. No entanto, faltava ainda vencer o 
descompasso do tempo. Veio, então, a televisão: o mundo flagrado no 
instante mesmo o seu ir existindo. Vivemos, contudo, num universo 
tridimensional. Cumpria vencer a barreira bidimensional da imagem. 



110

Inventou-se a holografia e nela a impressão, por fim, de que o mundo 
foi capturado na sua condição volumétrica real. A fascinação e 
hipnotismo que a holografia hoje nos produz deve provavelmente 
apresentar semelhanças com o efeito provocado pela fotografia em 
nossos antepassados (Almeida, 1994, p. 61).

Ideias Selvagens e Incendiárias- Fahrenheit 451 e a Sala de Aula

Como vemos a obra de Bradbury é carregada de potência e ideias ins-
piradoras, e assim como os outros autores – Truffaut, Bahrin e Hamilton 
- conseguiram se apropriar de seu conceito canônico do bombeiro que 
queima os livros em uma sociedade entorpecida pelos meios de comu-
nicação, mas se redime no conhecimento, acreditamos que as peque-
nas rupturas podem acontecer no ambiente escolar. A apropriação das 
potentes metáforas e conceitos propostos em Fahrenheit 451 pode ser 
um ponto de reflexão sobre o trabalho dos professores.

Se notamos que Bradbury em início de carreira tinha uma visão 
crítica e pessimista dos meios, o reflexo de uma vida dedicada ao de-
senvolvimento de histórias que foram adaptadas para o cinema, televi-
são e quadrinhos talvez tenha permitido ao autor avaliar que afinal os 
meios e suas telas talvez não são portadores de mensagem negativas 
e instrumentos de torpor. Bradbury (2012) faz uma bela apresentação 
da versão autorizada de graphic novel de Tim Hamilton onde incentiva 
que a sua obra seja adaptada por professores e alunos :

Eu disse tudo isso para informar os professores e alunos que forem ler 
este livro que tudo que fiz foi dar nome a uma metáfora e deixar meu 
subconsciente livre para trazer à tona todo tipo de ideias selvagens. 
Do mesmo jeito, se no futuro algum professor pedir para que seus 
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alunos criem metáforas escreva ensaios ou histórias sobre elas o 
jovem escritor deve tomar cuidado para não intelectualizar, tornar 
excessivamente conscientes ou racionais demais suas metáforas deve, 
isso sim, deixar suas metáforas jorrarem o mais livre e rapidamente 
quanto for possível para que possam emergir as verdades escondidas 
no fundo da mente do escritor. Não me parece apropriado, 50 anos 
depois, analisar e quantificar sobre o meu livro. Porque ele foi escrito 
por um outro eu, pelo jovem Ray Bradbury, cheio de vida, paixão 
e liberdade (Hamilton, 2011, p. 4).

Usando as palavras de Bradbury, a escola, seus professores e alunos 
devem se sentir livres para criar em cima de sua obra cada vez mais 
contemporânea. Ideias selvagens que brotam das múltiplas leituras e 
conexões propostas pelas suas metáforas. O passado e a atualidade, 
o surgimento de um novo fascismo, o controle dos meios digitais, o 
avanço de ideias totalitárias, as manipulações via fake news, os reality 
shows, etc. Ideias inflamáveis e cada vez mais necessárias para a (trans)
formação da sociedade e de seu microcosmo representado na escola.

Qual a escola que queremos? As diferentes versões de Fahrenheit 451 
ao questionar a estrutural social, o fazem também “distopicizando” 
modelos educacionais. A própria característica exagerada dessas repre-
sentações deveria representar a crítica ao futuro da educação e o papel 
que as telas teriam na escola. É triste, portanto, perceber que a visão 
pessimista de Bradbury tenha se materializado em alguns modelos de 
educação a distância e na utilização das TICs no ambiente escolar.

Uma hora de aula pela tevê, uma hora jogando basquete ou beisebol 
ou correndo, outra hora transcrevendo história ou pintando quadros 
e mais esportes, mas, sabe, nunca fazemos perguntas; pelo menos 
a maioria não faz; eles apenas passam as respostas para você, pim, 
pim, pim, e nós, sentados ali, assistindo a mais quatro horas de fil-
mes educativos. Isso para mim não é nada social. Parece um monte 
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de funis e muita água jorrando da torneira, entrando por um lado e 
saindo pelo outro, e depois eles vêm nos dizer que é vinho, quando 
não é (Bradbury, 2012, p. 32).

A fala de Clarrise é uma descrição do que comumente encontramos 
como exemplo de uso das TICS nas escolas, a ideia de que são ferramenta 
de transmissão de conteúdo unilateral e impositivas. A tela ligada para 
substituir o professor, a tela sem mediação, as super lousas interativas 
que de tão caras nunca são usadas, a tecnologia sendo falsamente pro-
pagandeada como aula inovadora em um contexto onde alunos têm em 
suas mãos telas que disponibilizam recursos e respostas imediatas para 
os livros parados no tempo.

Ao pensar sobre o problema dos chamados meios de comunicação, 
portanto, fica claro, logo assim de saída, que me sinto um homem 
de meu tempo. Não sou contra a televisão. Acho, porém, que é 
impossível pensar o problema dos meios sem pensar a questão do 
poder. O que vale dizer: os meios de comunicação não são bons nem 
ruins em si mesmos. Servindo-se de técnicas, eles são o resultado 
do avanço da tecnologia, são expressões da criatividade humana, 
da ciência desenvolvida pelo ser humano. O problema é perguntar 
a serviço de que e a serviço de quem os meios de comunicação se 
acham. (Freire, 2012, p. 87)

Acreditamos ser importante que o professor tenha um pensamento 
contemporâneo e entenda a tecnologia como linguagem, longe da visão 
pessimista dos meios, a tecnologia como algo tão natural e integrado 
ao cotidiano escolar que se permita criticar, usar, adaptar, ressignificar 
- sobre e a partir dela, fugindo dos estereótipos e organicamente inte-
grando-a ao espaço escolar temos uma grande interface para pensar o 
mundo e quem o controla.
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“Espelho Negro” e “Queda Livre”: Reflexões 
sobre a Subjetivação Contemporânea

Daniele Souza 
Clarissa Bezerra 

O Claro e o Escuro, o Liso e o Rugoso como Critérios para o Olhar

A alegoria da caverna de Platão traz um jogo de luz e sombra, no 
qual os feixes de luz, vistos de forma escassa pelos habitantes da caver-
na, eram o que representava o conhecimento. Como viviam isolados e 
acorrentados em um local sombrio, dificilmente teriam acesso à vida 
que dava o verdadeiro movimento às sombras que existiam do lado de 
fora (Platão, 1949). Esse jogo de claro e escuro, no qual o claro repre-
senta a luz e o escuro representa as trevas, bem como demais palavras 
e sentimentos pertencentes ao que é mal, distante, frio ou triste, não é, 
portanto, novidade na história humana, visto que tal alegoria remonta 
à Grécia antiga.

Tal conceito perpassa além da própria filosofia, até a literatura 
brasileira do século XVI, com Gregório de Matos Guerra, expoente do 
período barroco no Brasil, influenciado pela mesma corrente europeia 
que havia, por si só o cultismo (Gongorismo), cujo jogo de palavras 
trazia a inconstância das coisas do mundo, bem como as contradições 
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inerentes ao ser humano ilustradas com primazia pelas composições 
antitéticas de claro e escuro.

De forma semelhante, nas obras de Caravaggio ou de Rembrandt, o 
recurso chiaroscuro (claro-escuro) é amplamente utilizado nas fotografias 
e objetos estéticos cuja apreciação provoca no observador uma série de 
sensações e sentimentos, por vezes, ambíguos e, portanto, também essen-
ciais para alimentar sensações antagônicas vivenciadas pelo ser humano.

Assim sendo, trazemos à luz a “queda em si”, o objeto resultante 
da sociedade do espetáculo que é condizente com uma vida que anseia 
somente as avaliações do outro, na qual ter é mais importante do que 
ser. Tal aparência está intimamente ligada com a condição de ser claro 
e liso (Han, 2019), em um excesso de artificialização e espetaculariza-
ção de uma vida perfeita nas redes sociais - vida essa que, de tão vazia, 
esgota-se em um “like”.

A obra que será analisada é um retrato extrapolado da sociedade 
pós-moderna e trata-se do episódio 1, da 3ª temporada do seriado inglês 
Black Mirror ou “Espelho Negro” (tradução nossa), que em cada um de 
seus episódios trata de questões da pós-modernidade de forma distópica 
para que seja repensado o modus operandi por trás do uso da tecnolo-
gia, seja por meio de dispositivos móveis, seja por meio de desktops 
ou demais telas que são compostas pelo escuro do espelho negro e pela 
luz que sai dos aparelhos quando eles estão ligados.

Para Santaella (2003), como estamos inseridos nessa “cibercultura”, 
conforme conceitua Lévy (2000), isso quer dizer que fazemos parte dela 
e, mesmo diante de uma cultura que preza pela supremacia das telas, não 
há uma separação entre essa forma de cultura e o ser humano. Afinal, 
para a autora, somos essas culturas e, dessa forma, elas moldam a nossa 
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sensibilidade, a nossa mente, as nossas preferências e gostos. Em um 
diálogo possível com essa interface, Bourdieu (1989) ressalta a presença 
nessa cultura como o exercício de um poder simbólico, atuando dessa 
forma com coerções invisíveis efetuadas com a cumplicidade daqueles 
que com ela sofrem (Bourdieu, 1989, p. 273).

Além disso, discutiremos os resultados de uma pesquisa realizada por 
meio de um formulário digital, cujo objetivo foi coletar as percepções que 
determinadas imagens causam nos respondentes, considerando diferentes 
perspectivas estéticas em um antagonismo entre o liso (correspondente 
aos padrões já aceitos e reforçados na nossa tão imagética sociedade) 
e o rugoso (que contempla os mais variados tipos de dobras, pelos e 
outras características repelidas pelo padrão instagramável).

Com o objetivo de elucidar as reflexões acerca da temática em 
questão, trazemos autores para mediar inquietações que fazem parte 
da pós-modernidade como projeto estético e também como vivência, 
afinal, estamos inseridas nesse contexto que demanda um pouco mais 
do que apenas a imersão em telas. Trazemos, para o centro do debate, 
Han (2019) sobre a estética do liso, Lipovetsky (2007), Bauman (2014) 
complementares aos conceitos já utilizados por filósofos da moder-
nidade, como Foucault (1987), Bourdieu (1989), Santaella (2003), 
Baudrillard (1994) e Agamben (2009).

Na Pós-Modernidade, Vejo Tudo Transparente, Liso e Agradável 
ao Olhar

Se a modernidade e a sociedade do espetáculo discutiam ou, ao 
menos prezavam por um espaço de descobertas do sujeito, bem como 
de seus antagonismos, para Han (2019), uma das características da 
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pós-modernidade é uma ávida preferência por formas lisas, afinal, 
oferecem pouca resistência e oposição e para além disso não aceitam 
mais contradições, afastando toda a negatividade do sujeito moderno.

O liso exige, portanto, uma comunicação rápida, instantânea, exau-
rível no like, mas que seja polida para não desagradar os espectadores 
tão desejosos por avaliar a vida de seus pares. Um feed harmonizado 
no Instagram, a nova coleção de roupas em tons pastéis ou mesmo os 
sorrisos da festa de casamento a qual todos foram convidados - exceto 
aqueles que estão sozinhos em casa rolando a tela sofrendo de FOMO1 
(fear of missing out) dentro de seus quartos. Assim como o liso se cor-
porifica no espetáculo da perfeição, ele também desloca e marginaliza 
as pessoas que não compactuam com relações líquidas (Bauman, 2009) 
e escorregadias, ou mesmo aqueles que não se encaixam em uma era 
que vive em um autoespelhamento permanente (Han, 2019, p. 43) - 
distanciando toda a negatividade, amiga íntima da alteridade.

Se tudo o que se vê é liso, a exaustividade dessa exposição ao que 
é perfeito, arruína o olhar até de observadores mais exigentes, tra-
zendo um questionamento sobre o que é belo de fato. Nesse sentido, 
tudo o que é liso tem o objetivo de não trazer nenhuma resistência ao 
prazer imediato, contudo, quando se fala do belo natural, do belo e 
bom platônico, esse não é imediato e não se esgota, portanto, em uma 
mera curtida, pois depois disso a beleza que está nas almas deve ser 
considerada mais preciosa que a do corpo, afinal, mesmo que a uma 

1. O termo FOMO foi citado pela primeira vez em 2000 por Dan Herman e definido 
anos depois por Andrew Przybylski e Patrick McGinnis como o medo de que 
outras pessoas tenham boas experiências que você não tem. Além disso, o receio 
incentiva a ficar sempre conectado para saber de tudo e compartilhar novidades 
com os outros (Giantomaso, 2017).
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boa alma tenha escasso encanto, é possível se contentar e se interessar 
por ela. (Platão, 2001).

Espetáculo e Simulação em Queda Livre

O primeiro episódio da terceira temporada do seriado Black Mirror, 
veiculado pela plataforma de streaming Netflix, é intitulado Nosedive e 
traz como protagonista a personagem Lacie, uma mulher loura, bran-
ca e lisa, porém, nunca lisa o suficiente. Compartilha com as demais 
personagens distópicas uma vivência em uma sociedade meritocrática, 
que valoriza quem conseguiu destacar-se no meio cujos cidadãos são 
reconhecidos por suas belezas lisas e posses em tons pastel, na forma 
de avaliações.

A interação entre as pessoas é constantemente mediada por imagens 
postadas em uma plataforma de mídia social utilizada por todos, ou pelo 
menos por todos que desejam ser vistos como bons, afinal na sociedade 
do espetáculo “o que aparece é bom, o que é bom aparece” (Debord, 
1997, pp. 16-17). As mídias, sejam elas fotos, sejam elas vídeos, são 
compartilhadas para receberem likes e serem bem avaliadas. Essas 
avaliações resultam em uma pontuação para cada pessoa, que impacta 
diretamente em diversos aspectos da vida cotidiana, desde lugares 
onde se pode entrar, até o acesso a itens de consumo que dependem da 
pontuação desses indivíduos.

No episódio, as pessoas utilizam de dispositivos oculares que iden-
tificam instantaneamente a pontuação de quem se está mirando o olhar, 
influenciando as interações sociais a partir dos interesses pelas boas 
avaliações dos outros, principalmente se forem high fours ou “quatro 
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altos” (com notas acima de 4 em uma escala de 1 a 5 - semelhante às 
notas do aplicativo Uber). Pessoas que são muito bem avaliadas fazem 
parte de uma elite que é, naturalmente, muito exigente. As avaliações são 
feitas por meio de outro dispositivo móvel, semelhante a um smartphone 
em que se avalia atribuindo notas de 1 a 5 às diversas mídias compar-
tilhadas nessa grande rede social.

Figura 1
Lacie usando seu dispositivo ocular e manual para avaliação de alguém

(Wright, Verbruggen, Hawes, & Trachtenberg, 2016)

A sociedade em Queda Livre (Nosedive) está claramente inserida 
na cultura da convergência, pois as mídias compartilhadas convergem 
dentro dos cérebros das pessoas e permeiam todas as suas interações 
sociais (Jenkins, 2009). Tratam-se de processos de subjetivação entre 
telas, por meio do qual imagens cuidadosamente criadas de acordo 
com os padrões hegemônicos de beleza e de sucesso são simulações 
(Baudrillard, 1994) ou ainda curadorias de si mesmo criadas para receber 
altas avaliações e promover ascensão social nessa sociedade distópica. 
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Vê-se a clara dominação do consumo sobre todas as relações sociais 
definindo, assim:

uma evidente degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a 
vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados da 
economia, leva  a um deslizamento generalizado do ter para o pa-
recer, do qual todo “ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato 
e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual 
tornou-se social, diretamente dependente da força social, moldada 
por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. (Debord, 
1997, p. 18).

Figura 2
Lacie exercita seu sorriso artificial em frente ao espelho. Vê-se sua 
pontuação high four ou “quatro alta” gerada pelo dispositivo ocular 
implantado em seus próprios olhos

(Wright, Verbruggen, Hawes, & Trachtenberg, 2016)

E, como o próprio seriado, segundo o autor, visa discutir os usos 
da tecnologia na sociedade pós-moderna, cabe destacar o quanto essa 
questão está inerente ao consumo e, consequentemente, a uma estra-
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tificação desse agrupamento social do episódio, em supostas classes, 
divididas pela pontuação que as pessoas possuem - em uma analogia 
simples, essas avaliações poderiam ser facilmente substituídas por outros 
recursos materiais e até imateriais que igualmente classificam as pessoas.

Para Lipovetsky (2007), por exemplo, nas classes populares pre-
domina um sentimento de inclusão por estilos de vida homogêneos. 
No começo do episódio, a personagem Lacie, que mora com o irmão em 
uma casa cinza e simples, visa à ascensão para ocupar outros espaços 
pois, ainda segundo Lipovetsky (2007), o objetivo é diferenciar-se desse 
estilo de vida anterior para incorporar novos habitus de uma classe social 
hegemônica, lisa e em tons pastéis. “Nesse universo compartimentado 
pelo antagonismo entre “eles” e “nós”, vestir-se, morar, comer, beber, 
divertir-se são atividades reguladas pelas maneiras de classe, modos 
de vida específicos, diferenças de habitus” (Lipovetsky, 2007, p. 115).

Essa dinâmica de distinção social, exaustivamente tratada no episódio, 
conforme Bourdieu (1989, p. 4) “não se esgota no conflito simbólico 
da imposição de uma representação, mas se prolonga na produção de 
novos gostos socialmente diferenciadores e no abandono progressivo 
das práticas culturais, entretanto apropriadas pelas camadas subalternas.” 
Novos gostos, novas cores, novos tons e uma claridade que se opõe ao 
que é escuro e negativo.

Felicidade Paradoxal e Dessubjetivação em Queda Livre

Lacie e todos aqueles que vivem com seus dispositivos de ava-
liação encontram-se numa eterna busca pelo parecer. O importante é 
parecer feliz e bem sucedido para que se mantenham bem avaliados, 
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garantindo assim a continuidade de seu acesso ao espetáculo, assim 
como a reprodução do próprio espetáculo. Essas são as regras do jogo 
em Queda Livre:

É em nome da felicidade que se desenvolve a felicidade do hiper-
consumo. A produção dos bens, dos serviços, as mídias, os lazeres, a 
ordenação urbana, tudo é pensado, tudo é organizado, em princípio, 
com vista à nossa maior felicidade (Lipovetsky, 2007, p. 336).

Figura 3
Lacie vendo a si mesma (graças a seu dispositivo ocular) no outdoor 
de propaganda das casas luxuosas de Pelican Cove. Ela só poderá ter 
acesso a esse luxo, caso consiga atingir a pontuação mínima de 4,5.

(Wright, Verbruggen, Hawes, & Trachtenberg, 2016)

Retomamos aqui o conceito de dispositivo para refletir sobre o pro-
cesso de subjetivação em Queda Livre. Consideremos aqui o conceito 
de dispositivo como proposto por Agamben (2009). Após analisar a 
filologia do conceito foucaultiano de dispositivo, Agamben opera uma 
divisão entre dois grandes grupos ou classes, a saber, as substâncias (ou 
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seres viventes) e os dispositivos em que as substâncias se encontram 
capturadas. Segundo Agamben, o dispositivo é:

qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes 
(Agamben, 2009, p. 40).

O que vemos em ação em Queda Livre é justamente o processo de 
subjetivação implicado pelo dispositivo que governa, controla e orienta 
os gestos e pensamentos dos participantes do espetáculo. Proliferam-
-se, assim, os processos de subjetivação das personagens capturados 
pelo e no ilimitado crescimento dos dispositivos. (Agamben, 2009). 
Por todo o episódio, vemos pessoas dóceis, bem vestidas em cores 
calmas de tons pastel, sorridentes e felizes. Essa docilização dos corpos 
(Foucault, 1987) de seres “livres” que, agenciados pelos dispositivos, 
fazem suas confissões calculadas e terminam por passar pelo processo 
de dessubjetivação, tornando-se espectros de si mesmos.

Na não-verdade do sujeito não há mais de modo algum a sua verdade. 
Aquele que se deixa capturar no dispositivo ‘telefone celular’, qualquer 
que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire, por 
isso, uma nova subjetividade, mas somente um número pelo qual pode 
ser, eventualmente, controlado (Agamben, 2009, pp. 47-48).

Lacie, de camisola rosa e um olhar de contemplação diante do des-
tino que supostamente a aguarda, desde que ela cumpra os requisitos 
estabelecidos (nota acima de 4.5) é projetada no outdoor próximo ao 
condomínio que ela deseja morar com o objetivo de se diferenciar dos 
demais, os quais ela considera como os “outros”.
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A personagem também idealiza para si, um par romântico ideal - liso 
e apaixonado. Além disso, que lhe confira estabilidade emocional e se-
gurança. O par idealizado de Lacie abraça-lhe a cintura, um dos signos 
de fechamento do corpo feminino, simbolizando a barreira sagrada que 
protege a vagina, socialmente constituída como um objeto sagrado. 
Tal frame simboliza a submissão feminina a um corpo masculino viril 
que se encontra atrás dela, em um abraço simbólico de posse e de um 
amor idealizado para uma linda foto digna de vários likes, consoante ao 
pensamento de dominação masculina, proposto por Bourdieu (2002).

Figura 4
O holograma (espectro?) feito para vender a casa para Lacie. Nele vê-se 
um homem negro, sem camisa, atlético, sem pelos ou barba vestindo 
um calção bege. Lacie veste roupa de seda rosa e lábios rosados

(Wright, Verbruggen, Hawes, & Trachtenberg, 2016)

Movida pela constante idealização e uma necessidade urgente de 
encaixar-se a essas estruturas que tanto lhe fazem sentido, a personagem 
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se submete a “provas sociais” que ela precisa subir para ascender de 
classe. Tentativas essas que, ao longo do episódio mostram-se difíceis 
ou até mesmo inalcançáveis para que ela consiga o seu tão sonhado 
espaço no condomínio “Enseada do Pelicano.” Para conquistar esse 
lugar, aparece uma oportunidade de encontrar uma de suas amigas de 
escola em uma festa feita para a elite com pontuações acima de 4.5.

A chance de Lacie para conseguir galgar de classe e morar no 
condomínio de seus sonhos com uma vida digna de Instagram. A grande 
virada do episódio ocorre nesse momento: quando a protagonista come-
ça a trajetória para chegar ao casamento de sua amiga Naomi. Até que 
chegue ao destino, contudo, ela passa por situações cotidianas que a 
fazem ter atitudes impolidas e, para Han (2019), a comunicação lisa 
precisa ser o mais polida possível, para que não ofereça contradições, 
nem barreiras - afinal, ela precisa ser instantânea.

Em um clique, ou com notas negativas, as personagens têm em suas 
mãos, o poder de destruir reputações. Em um esbarrão em uma mulher, ao 
sair apressada de casa, Lacie é mal avaliada. Ao chegar no carro pedido 
por um aplicativo um pouquinho depois do tempo, o motorista a avalia 
mal. Quando chega ao aeroporto, ao notar a nota baixa, a atendente 
do aeroporto cancela o voo da protagonista cujo destino era o local do 
casamento de sua amiga. Não satisfeita com a avaliação e sempre com 
um sorriso no rosto, Lacie resolve contestar. A cada contestação, ela 
recebe notas cada vez mais baixas - que implicam, necessariamente, em 
uma queda de padrão que restringe o poder de escolha da protagonista 
a quase zero. Não restando-lhe, portanto, opções.
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O Liso como Condição Estética da Pós-Modernidade: 
Escorregando no Liso para a Queda em Si

Diante de um cenário restritivo com relação às opções e com a 
nota abaixando a cada ato falho, a personagem é desconvidada do 
casamento, afinal “nós” não podemos nos misturar com “os outros” 
(Lipovetsky, 2007) e, mesmo assim, Lacie ainda acreditava na possi-
bilidade de comparecer à cerimônia, ela insiste. E, depois de alguns 
percalços no caminho e um encontro com uma caminhoneira que lhe 
deu carona na estrada, ela tem uma epifania. Assim que a motorista lhe 
oferece um líquido, ela escolhe a garrafa vermelha que, em uma ana-
logia com o filme Matrix, tem a ver com o conhecimento e, posterior 
“queda em si”.

Cair em si é perceber-se como um ser idiossincrático, demasiadamente 
humano e que não precisa, necessariamente encaixar-se em um padrão 
hegemônico, liso, paradoxal e tão atrelado ao consumo descartável da 
pós-modernidade. A queda-livre (nosedive), para a física, representa 
uma queda de um corpo vertical sem a presença do atrito (o liso), por 
isso, naturalmente, o liso é tão insustentável quanto a leveza do ser, 
portanto, cair em si é tirar as lentes que enxergavam avaliações para 
tornar-se real.

Paralelamente ao que acontece com Lacie que é, por excelência mais 
estereotipado e exagerado, por se tratar de um objeto midiático como 
é um seriado televisivo, na vida dos cidadãos e cidadãs inseridos na 
pós-modernidade não poderia ser diferente, pois, conforme conceituado 
por Santaella (2003), tal cultura não se dissocia de comportamentos 
compartilhados pelos pares inseridos em um mesmo contexto social.
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Dessa forma, como no episódio havia uma predileção por formas 
lisas, constatamos também que há uma extensão dessa preferência quando 
se trata da percepção das pessoas que responderam ao nosso questio-
nário virtual, disponibilizado nas nossas redes sociais, como Facebook 
e Whatsapp. Obtivemos, por meio de formulário online, 56 respostas 
que sinalizaram uma preferência por imagens lisas (pessoas depiladas, 
magras, sem dobras e brancas). A maioria dos (das) respondentes têm 
entre 31 e 40 anos (26,8%), maioria do sexo feminino (64,3%) e com 
pós-graduação completa (57,1%).

Tabela 1
Escala Likert adotada no formulário digital aplicado para o presente ensaio

O questionário objetivou realizar um estudo de percepção de ima-
gens disponibilizadas para que os (as) respondentes pudessem avaliar, 
de acordo com suas próprias percepções, em escala, desde o adjetivo 
horrível (1), para designar algo repugnante de olhar, até o adjetivo 
lindíssima (5) para atribuir uma característica ao que é lindo em seu 
superlativo. Os dois adjetivos: horrível e lindíssima são antagônicos, da 
mesma forma que feio e bonito também são. Decidimos usar a escala 
de 1 a 5 por ser uma medida internacionalmente reconhecida para a 
elaboração de questionários, a Escala Likert. Diante da pergunta: “Qual 

1 - Horrível
2 - Feia
3 - Nem feia, nem bonita
4 - Bonita
5 - Lindíssima
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característica você atribui à imagem acima?” estruturamos a escala de 
avaliação da seguinte forma:

Os critérios de escolha das 15 imagens foram: a) de bancos de ima-
gem gratuitos ou livres de licença autoral dos fotógrafos; b) imagens 
que representassem o liso (sem dobras, depilados, sem manchas na pele, 
sem ondas, sem rugosidades, sem cachos); e o rugoso (com dobras, 
com gordura abdominal, com manchas, com sardas, com espinhas, com 
pelos); c) fotos de homens e mulheres. Objetivando, dessa forma, ter 
um acervo de imagens relevante para a avaliação das pessoas, assim 
sendo, nem tão curto, nem tão extenso.

Decidimos optar por analisar as imagens mais votadas de acordo 
com cada característica. Dessa forma, foram obtidos os seguintes dados.

Figura 5
Região pélvica de uma mulher negra, sem depilação dos pelos pubianos, 
que saem do biquíni

Billie (2019)

A Figura 5, acima, foi a mais votada como horrível (26,8%) e tam-
bém foi a mais avaliada como feia (39,3%), totalizando um percentual 
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de 66,1% para características consideradas negativas. Na figura 5, é 
possível ver uma parte da região pélvica de uma mulher negra com 
roupas de banho, não depilada. Para Han (2019, pp. 18-19), a depilação 
torna o corpo liso que incorpora uma coerção da higienização, ainda:

É justamente a pele depilada o que concede ao corpo uma lisura 
pornográfica experimentada como pura e limpa. A sociedade de 
hoje, obcecada, tarada em limpeza e higiene, é uma sociedade da 
positividade que sente nojo diante de qualquer forma de negatividade. 
A exigência de higienização propaga-se a outros âmbitos. É sobretudo 
em nome da higiene que se proferem proibições (Han, 2019, p. 19).

Para o critério, “nem feia, nem bonita”, o que confere neutralidade 
à visão dos(as) respondentes da pesquisa, a Figura 6, abaixo, foi a mais 
votada com 46,4% e corresponde à imagem de um homem branco, de olhos 
escuros, cabelos lisos e louros, com uma touca e alguns pelos no rosto.

Quando se trata do rol das 15 imagens, a mais “bonita” (66,1%) 
eleita pelos(as) respondentes do questionário, foi a Figura 7, abaixo. 
Nela, há uma mulher branca, loura, magra, trajando short jeans e uma 
blusa em azul claro. Em sua pele e corpo não há rugosidade, tampouco 
pelos a mostra. Além disso, o cenário traz um girassol em primeiro 
plano. Imagens como estas são comumente vistas em propagandas e 
publicidades direcionadas para o público feminino, afinal, de acordo 
com Han (2019, p. 30) “é sobretudo a pele lisa que torna as mulheres 
belas” tornando o “liso”, portanto, em uma característica de cobiça. 
Em uma conquista que pode ser obtida com intervenções estéticas, o 
que corrobora a venda de procedimentos dos mais variados tipos para 
as mulheres: de depilação brasileira à harmonização facial.
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Figura 6
Imagem do rosto de um homem branco, com pouco pelo no rosto, touca 
e cabelo liso

Nota. De Free Clothing [Fotografia], de Johan De Jager, 2018, Unsplash (https://
unsplash.com/photos/mc3kqoh6y2s)

Figura 7
Mulher loura, magra, com cabelos lisos e um girassol em primeiro plano

Nota. De Sunflower Smiles [Fotografia], de Lindsay McGrath, 2018, Unsplash (https://
unsplash.com/photos/evX4k8dYgIY)
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Para o adjetivo “lindíssima”, a Figura 8, abaixo foi a mais votada, 
com 50% do total de respondentes. Nela, é possível ver uma mulher 
branca, com a cabeça raspada, olhos claros e trajando uma blusa clara. 
O fundo meio desfocado, destaca seu rosto liso e sem imperfeições.

Figura 8
Mulher calva, de olhos claros, trajando uma blusa clara e com o fundo 
desfocado

Nota. De Womans in beige see-through top [Fotografia], de Caique Silva, 2019, 
Unsplash (https://unsplash.com/photos/3ujVzg9i2EI)

Por meio da pesquisa, pudemos constatar, portanto, uma predileção 
por corpos e rostos lisos em detrimento dos corpos com alguma rugo-
sidade ou pelo, embora ambos sejam naturais.

Deseducar/Desprogramar o Olhar do Belo Digital

Diante de uma exposição exaustiva a corpos e rostos lisos, arruinamos 
o nosso olhar (Han, 2019) para positivarmos apenas essas exposições 
“instagramáveis” como uma referência do que precisa ser atingido. 
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A publicidade voltada para o público feminino também se encarrega 
de retroalimentar esse esforço na supervalorização do liso que merece 
likes (Instagram) e “ameis” (Facebook).

A pesquisa mostrou que as imagens de corpos e rostos lisos foram 
mais bem avaliadas como “lindíssima” e “bonita”, em detrimento das 
demais, que traziam rugosidades ou pelos. Resultados que mostram uma 
coerção do que é liso ser considerado lindíssimo e bonito como uma 
característica do indivíduo pós-moderno que, de tão exposto ao que é 
liso e positivo, deseja afastar a negatividade de seu olhar, atribuindo 
aos corpos não lisos, características como “horrível” e “feia”.

Para Han (2019), a estética do liso é um fenômeno genuinamente 
contemporâneo, positivado por meio do like, seja no Instagram, ou 
pelo “amei” seja no Facebook em um sistema que é retroalimentado 
constantemente pelos seus usuários, afoitos por mais uma curtida em 
suas publicações. Sob a égide desse ethos que transforma o que é belo 
em efêmero e exaurível em pequenos toques ou cliques, os membros 
dessas redes sociais veem-se em um estado de claridade permanente. 
Em suas telas não há espaço para a negatividade, tampouco para o escuro 
- e mais: nem para as contradições, inerentes à complexidade humana.

Enxergamos, como uma alternativa possível a essa “ditadura do liso”, 
movimentos que tenham a função de “deseducar” o olhar contemporâ-
neo, especialmente das mulheres, para o liso inatingível como padrão 
de beleza. Fotos e imagens que mostram a beleza real das mulheres 
e homens, considerando pelos, dobras, vincos e expressões faciais e/
ou corporais devem fazer parte da curadoria para um feed (seja do 
Instagram, seja do Facebook) mais possível, mais humano e que não 
se esgota em uma mera curtida.
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O Fantástico Capitão Fantástico

Sirlene Rodrigues Ferreira
Vanessa Sousa Soares

Uma frase emblemática solidifica a ideia inicial do filme Capitão 
Fantástico, protagonizado pelo personagem Ben (ator Viggo Mortensen), 
que diz a Bo (George McKay), o mais velho de seus seis filhos: “Marxistas 
podem ser tão genocidas quanto capitalistas”. Não pelo que os qualifica 
(genocidas), mas pelo que os aproxima”. O discurso de Ben evoca o tema 
fundamental do filme, que lida com a negação de valores do liberalismo 
econômico em defesa de uma vida livre e igualitária - ambos univer-
sos por onde pode perpassar o autoritarismo, lembra Zacarias (2016). 
Este ensaio pretende analisar este e alguns outros dos aspectos presentes 
no longa, dirigido por Matt Ross, que também dirigiu filmes premiados 
como: O aviador, Psicopata americano, A outra face.

Introduziremos e argumentaremos homeopaticamente o produto 
cultural trabalhado neste ensaio acadêmico, que conceitualmente precisa 
discutir teses ou ideias. Nesta análise propomos avaliar o atingimento 
de uma das mais difíceis metas educacionais da atualidade quais sejam: 
equilíbrio no uso das tecnologias e as distopias provocadas pelo excesso 
do uso da tecnologia ou pela infoexclusão. Pensaremos a tecnologia como 
a compreendemos hoje por meio das Tecnologias da Informação e da 
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Comunicação (TICs) como recursos, artefatos, ferramentas, entre outros 
aparatos tecnocientíficos amalgamados ao nosso cotidiano. Estamos 
conectados o tempo todo, seja por computador de mesa, notebook, 
laptop, palmtop, smartphone, tablet, computação vestível, etc.

Antes de nos atermos ao diálogo com o belíssimo filme, atente-
mo-nos ao que pensa o filósofo Pierre Lévy, para quem, a difusão das 
tecnologias, nas mais diversas áreas do conhecimento humano, favo-
rece a construção de coletivos inteligentes com o desenvolvimento e 
alargamento mútuo das potencialidades sociais e cognitivas de cada 
um. Ele é um grande entusiasta da área. Entre suas obras, podemos 
destacar: A Máquina Universo, Cibercultura, As Tecnologias da Inteli-
gência, A Ideografia Dinâmica, A Inteligência Coletiva, As árvores de 
Conhecimentos, O que é o virtual?.

Para Lévy (1994), entre os frutos da tecnologia está a inteligên-
cia coletiva. Em suas palavras, ela “é uma inteligência globalmente 
distribuída, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, 
que conduz a uma mobilização efetiva das competências” (p. 38). 
O filósofo trabalha muito com a questão social. Para o africano de berço 
(Pierre Lévy nasceu na Tunísia), o saber não é fechado em si, mas di-
fundindo por metástase coletiva, “o ciberespaço tornar-se-ia o espaço 
móvel das interações entre conhecimentos e conhecedores de grupos 
inteligentes desterritorializados” (p. 39). Posto parcialmente o alcance 
e a aplicabilidade da tecnologia de acordo com um dos teóricos mais 
respeitados do mundo no assunto, vamos à película e para quem ainda 
não viu o filme, advertimos que este ensaio tem spoilers.

O filme conta a história de pais que, preocupados com o rumo do 
mundo, decidem se isolar no meio do mato, viver e criar os filhos de 
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forma autossustentável. Isolados da vida urbana, eles criam: Bodevan, 
Kielyr, Vespyr, Rellian, Zaja e Nai, seus seis filhos, ensinando, além da 
vivência autossustentável, noções de liberdade e direitos civis, todos 
falam seis línguas, além de dominarem técnicas de sobrevivência na 
selva. Até as crianças mais novas aprendem a lidar com armas, esca-
lar, construir abrigos e casas, plantar, colher e conservar naturalmente 
alimentos. É uma família que escolheu viver por conta própria, com o 
mínimo contato direto com a “civilização”, em uma floresta do noroeste 
estadunidense.

Figura 1
Cartaz do filme Capitão Fantástico

Nota. De Movie Captain Fantastic Wallpaper [Imagem], 2017, Wallpaper Abyss 
(https://wall.alphacoders.com/big.php?i=791005)

A situação da família é abalada pela ausência recente da mãe, que está 
internada. A relação das crianças com o pai acaba um pouco estremecida 
pela tragédia do suicídio da mãe que acaba fazendo com que a família 
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deixe a floresta por um período. O filme é divertidíssimo, mas também 
muito inteligente ao oferecer alguns momentos dramáticos de grande 
qualidade. Enquanto se mostram preparados para a sobrevivência na 
selva, detêm vasto conhecimento de disciplinas relacionadas às ciências 
naturais, exatas e humanas, são hábeis em geopolítica e mandam muito 
bem em assuntos filosóficos e sociológicos; as crianças não possuem 
qualquer trato social, o que provoca situações embaraçosas, especial-
mente envolvendo os adolescentes.

Figura 2
Cena do funeral da personagem Leslie

Nota. De Afbeeldingsresultaat voor captain fantastic funeral [Imagem], de Dimitris 
Karagiannis, s.d., Pinterest (https://gr.pinterest.com/pin/309059593172503661/)

Captain Fantastic, título original em língua inglesa, está no escopo do 
cinema reflexivo, funciona como comédia, como drama e ainda oferece 
um momento musical encantador, ao som de “Sweet Child O’ Mine”, 
cuja performance superou o Guns N’ Roses. São várias temáticas tratadas 
dentro de um só filme, com direito até a cenas de roadmovie, tipo de 
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filme em que o protagonista sai pela estrada, ou em viagem sem rumo, 
para escapar de algo ou alguém, ou em busca de aventura – e o que 
segue em geral simboliza, através de variados encontros e experiências, 
um caminho para o autoconhecimento.

A obra busca fazer uma crítica ao modo de vida atual, ocidental e 
capitalista, a partir de uma narrativa que pincela estilos de vida diferen-
tes e mais próximos da natureza, porém integrados, até certo ponto aos 
conhecimentos clássicos em contraposição às tecnologias modernas. 
Ainda que no meio da floresta, os personagens continuavam estudando 
o mundo ao redor, mostrando-se muito mais conscientes dele do que 
muitos que vivem imersos no dito “sistema”. Na realidade do Capitão a 
família tem autonomia sobre suas vidas e eles percebem e agem de forma 
crítica em relação ao mundo em que vivem e em relação ao mundo “lá 
fora”. Assim, o filme explora as dificuldades, conflitos e possibilidades 
existentes, sem cair em um panfleto ingênuo de um universo perfeito e 
foi muito bem avaliado pela crítica. (Omelete; Observatório do Cinema, 
Formiga Elétrica; Medium; Outra Hora e o Adoro Cinema).

Os filhos de Ben, entre 7 e 18 anos, têm pensamento crítico, excelen-
tes referências culturais, ótimo desenvolvimento musical, aptidão física 
de um atleta de ponta e um ideal de convivência horizontalizado, em 
negação a hierarquias. Principalmente quando colocados em contraste 
com primos imersos na cultura do consumo, os filhos de Ben fazem a 
sociedade moderna parecer tóxica, estúpida, fútil. O filme é tão rico em 
detalhes e fotografia que observando atentamente o figurino, podemos 
notar que eles usam roupas envelhecidas e remendadas e são assertivos 
ao afirmarem que conseguem viver com pouco, reaproveitam todos os 
recursos, apesar de ricos e donos da floresta onde escolheram viver.
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Figura 3
Cena de treinamento físico

Nota. De Capitão Fantástico [Fotografia], de Annalise Basso, George MacKay, 
Nicholas Hamilton, Samantha Isler, Viggo Mortensen, 2016, Adorocinema (http://
www.adorocinema.com/filmes/filme-227320/fotos/detalhe/?cmediafile=21309906). 
Copyright Mars Distribution.

O veterano Frank Langella surge na pele de Jack, o avô das crianças. 
Inicialmente, aparece quase como um vilão, mas aos poucos vai revelando 
mais camarada. Ele não aceita opção de vida do genro e dos netos. E tem 
argumentos para isso. É justamente em torno dos argumentos deste avô 
que daremos sequência a este ensaio.

O capitão prega educação libertária e não revoltada. Em sua família 
não há espaço para ódio, aliás, o longa é um apogeu do amor paternal e 
fraternal. O amor que une a família é de dar inveja. Eles vivem em uma 
sociedade autossustentável, caçam, pescam e constroem sozinhos seus 
abrigos e casas, dividem as tarefas de forma justa. Todavia, conforme 
argumenta Jack, eles precisam de ter acesso à tecnologia e ao ensino 
formal sistematizado em instituições, quais sejam: as escolas. Com cenas 
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problematizadoras, o filme aborda a sociedade ideal, que para a família 
do capitão é a sociedade apregoada por Noam Chomsky.

Figura 4
Cena de caça com uma das filhas de Ben, Kielyr

Maíra K. (s.d.)

A Sociedade Ideal de Noam Chomsky

A família do Capitão Fantástico não comemora o Natal, eles cele-
bram o 7 de dezembro: aniversário de Noam Chomsky, filósofo, ativista 
de direitos humanos, de ideologia socialista. Avram Noam Chomsky 
é também linguista, autor de vários livros e analista político estaduni-
dense. Nasceu na Filadélfia (Estados Unidos), em 1928. Estudou na 
universidade da Pensilvânia, onde se tornou doutor (1955) com uma 
tese sobre a análise transformacional e tornou-se professor do renomado 
Massachussetts Institute of Technology, a partir de 1961. Ele, prega 
educação libertária e não revoltada, conceitos intimamente relacionados 
aos de Paulo Freire e atrevemo-nos a dizer que Chomsky é freireano, 
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já que são contemporâneos e que beberam em fontes congêneres de 
informação. E no filme muito bem dirigido e protagonizado, não há 
espaço para ódio, só para amor, retratado em todo o filme, quer diante 
do aparentemente implacável avô, quer diante da pueril revolta infantil 
pela negação do acesso à tecnologia.

Em 2020, com 90 anos, Chomsky é casado com a brasileira Valéria 
Chomsky desde 2014. Ele escreveu e publicou seu primeiro artigo aos 
10 anos de idade denunciando fascismo na Espanha. Desde então foram 
centenas de reflexões, acusações e alfinetadas a governos conservadores 
e de esquerda, em mais de cem livros e quase 300 artigos escritos com 
seu viés anárquico-socialista.

Tem também posicionamento Anarcossindicalista (que congrega 
marxismo e anarquismo) pois entende que os sindicatos podem ser 
utilizados como instrumentos para mudar a sociedade, substituindo 
o capitalismo e o Estado por uma nova sociedade democraticamente 
autogerida pelos trabalhadores, ideias que vão de encontro ao que 
apregoa Louis Althusser, por meio dos aparelhos ideológicos de Estado 
e o italiano Antonio Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista 
Italiano, que, contudo, alerta para o perigo do uso de instrumentos de 
difusão ideológica (escolas, universidades, editoras, meios de comuni-
cação social e sindicatos), realidade que presenciamos cotidianamente 
no cenário político do Brasil, especialmente nos dias atuais.

Explicar para um adolescente que é melhor relembrar o grande 
trabalho de um cientista/filósofo contemporâneo (Noam Chomsky) do 
que tecer amores para um elfo ou duende comercialmente explorado 
(no caso o Papai Noel) é outra das genialidades do filme, afinal os 
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confrontos ocorrem grandemente na esfera cultural e não somente nos 
parlamentos, fábricas, ruas ou quartéis.

Figura 5
Distopia e sociedade digital: De tanto ver o que passou na tela, a retina 
secou, cegou

Arquivo pessoal, autoria de Vanessa Soares (2019)

Diante disso, pensamos também em torno de outro conceito que 
tratamos durante o curso de Educação, Tecnologia e Informação na 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (ETEC-UNB) 
em 2019, em torno das distopias. Para Vaiano (2016) “Distopias são 
espelhos negros, versões corrompidas de futuros que batem à nossa 
porta”. O Capitão Fantásticos é um longa que tenta evitar as versões 
corrompidas destes possíveis futuros que batem às nossas portas, mas 
ao negá-la por completo, não estaria sendo ele também distópico?
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A palavra distopia, que se traduz em português por “lugar”, deu 
origem a uma velha conhecida das aulas de geografia, a topo+grafia, 
que significa, ao pé da letra, “descrição de um lugar”, que não sabe-
mos como se transformou em: utopia, explica Vaiano (2016). O “u”, 
em várias línguas, inclusive no português, serve de partícula negativa. 
A utopia, portanto, é o “não lugar”, ou seja, um lugar que já começa a 
não existir em sua própria etimologia.

Na era das mídias sociais, da cultura geek, o caminho está aberto para 
distopias tecnológicas como abordadas em exemplos como 3%, Jogos 
Vorazes, Maze Runner, 1984, de George Orwell, Laranjas Mecânicas, 
The Handmaid’s Tale... e vai por aí afora.

Distopia envolve regimes ditatoriais, tirânicos ou autocráticos, 
quer envolvidos por tecnociência ou não. Mas a negação ao acesso à 
tecnologia, negação às informações do que ocorre no mundo é também 
comportamento distópico, como percebemos no regime político norte 
coreano por exemplo, onde as pessoas recebem somente as informações 
de interesse do ditador que governa a mãos de ferro o país. Os norte-
-coreanos não podem sequer ter um carro próprio, mas as elites sociais, 
formadas basicamente pelos integrantes dos postos mais altos do Partido 
Comunista, andam em carros novos, sempre limpos, sedãs chineses ou 
de fabricação local, conforme documentário do jornal Correio Brasi-
liense realizado por Renato Alves (2017), que averiguou em loco que 
uma minoria abonada desfila pela capital do país, Pyongyang, em mo-
delos da BMW e da Mercedes Benz. Distopia real. Com este exemplo 
lamentável da Coreia do Norte, endossamos o que disse o capitão no 
filme sobre ideologias comunistas que podem ser tão genocidas o quan-
to as capitalistas, sabemos que isso depende do condutor. No Capitão 
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Fantástico, há negação do acesso a alguns aparatos tecnológicos, mas 
não às informações, já que a família tem uma biblioteca de causar inveja 
em qualquer mortal.

Capitão alerta para o perigo do fascismo e outras ideologias tota-
litárias, risco das “propagandas” ideológicas. Publicações como esta 
reproduzem narrativas que valem como advertência ou ironia, expli-
citando os modernos pactos sociais e as limitações geralmente trans-
postas no mais alto grau de dependência. Para o Capitão Fantástico a 
civilização também é tirana ao impor modelos educacionais dependentes 
da tecnologia de rede Pretto (2006), dependente das infovias; tirana 
ao alimentar-se de enlatados, industrializados, agrotóxicos, tirana ao 
sequestrar a subjetividade dos sujeitos com as dependências tóxicas e 
aqui exemplificamos a dependência aos jogos entre outros.

A informatização da sociedade, articulada com sistemas midiáticos 
de comunicação constituem-se em elementos estruturantes Pretto, (2006) 
de uma nova forma de ser, pensar e viver. A dimensão estruturante 
das tecnologias da informação, que Pierre Lévy (1993) denomina de 
tecnologias coletivas ou tecnologias da inteligência. mexe com todos 
nós, especialmente com os educadores.

O Capitão Fantástico chama a atenção para o cuidado com a relação 
de dependência ou subordinação aos aparatos tecnológicos, para que estes 
não determinem o comportamento cotidiano, não sequestrem a subje-
tividade e a concentração e neste sentido destacamos o papel exercido 
pelas redes sociais e hiperkinkamentos, conforme alerta Navarra (1981). 
Neste aspecto precisamos zelar para que a tecnologia não seduza e se-
questre a capacidade cognitivas dos aprendizes. A educação libertatória 
pregada pelo Capitão Fantástico era tamanha que eles eram livres para 
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escolher entre se vestir ou não. Encaravam o nudismo com naturalidade, 
como fazem várias civilizações. Nudismo é questão cultural.

Figura 6
Personagem Ben em cena de nudismo

Tony Goes (2017)

Para muito além da fascinante sétima arte, não seria ideal nos con-
tentarmos com simples apropriações das tecnologias, mas sim ser polo 
gerador de novas articulações e este é um dos desafios educacionais 
atuais lembra Lévy (1993). Para o autor, a socialização das capacidades, 
dá origem à inteligência coletiva, encarnada em um novo lugar, o cibe-
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respaço e esse sequestro da subjetividade pode ocorrer neste fabuloso 
espaço cibernético.

Figura7
Distopia e sociedade digital: alienação e aprisionamento

Arquivo pessoal, autoria de Vanessa Soares (2019)

Desafios Educacionais

Entre os desafios que precisamos pensar no campo educacional está 
a obsolescência das competências humanas, particularmente num mundo 
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no qual impera o desemprego. Por exemplo: no Brasil, hoje, existem 
1,6 milhão de advogados e outro um milhão na faculdade e concomi-
tante a isso existem sofisticados softwares, capazes de diagnosticar 
quase em tempo real uma querela jurídica e dar resultados embasados 
juridicamente e em várias línguas. Outro exemplo vem da comunicação 
social, para se fazer uma matéria de televisão eram necessários, há alguns 
anos, 6 profissionais, quais sejam: repórter, cinegrafista, iluminador ou 
auxiliar de câmera, editor de vídeo, o webdesigner e o motorista para o 
deslocamento da equipe. Hoje um profissional com um bom smartfone 
faz todas essas funções em minutos e a preço de bagatela. Ainda no 
campo comunicacional, os smartfones, em especial o iphone, colocou a 
profissão de fotógrafo à deriva, já que o domínio da realização de boas 
imagens e edição são autoinstrutivos nestes aparelhos, o que dispensa 
o fotógrafo, o editor de imagens e o profissional de tecnologia da in-
formação para postar as fotos nos portais eletrônicos.  O livro didático 
impresso como o conhecemos hoje estaria com dos dias contados? Para 
o historiador Roger Chartier (2016), e-book jamais substituirá livro 
físico, mas em alguns países esta substituição já é uma realidade como 
em várias escolas dos Estados Unidos e China, conforme Spinak (2016). 

Pensemos juntos agora sobre as proposições apocalípticas e arranjos 
flexíveis de trabalho dentro de uma análise do potencial educacional 
das tecnologias da informação e comunicação. Temos apocalípticos e 
integrados (Eco, 1993; Khel, 1995; Postman, 1999) que abordam alguns 
dos efeitos das mídias como sendo responsáveis por vários dos males 
culturais do mundo moderno. Eles asseveram ainda que o livro deve 
ser a chave da primeira alfabetização formal que, em vez de se fechar 
sobre si mesma, devendo hoje pôr as bases para a segunda alfabetiza-
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ção que nos abre às múltiplas escrituras, do mundo audiovisual e da 
informática Martín-Barbero (2000). Em consonância com Barbero, o 
professor André Lemos (2001) da Universidade Federal da Bahia, aler-
ta que passamos da cultura oral para a audiovisual rapidamente e não 
passamos pela literatura e alerta que “ler é essencial”. O autor também 
questiona o uso excessivo das redes sociais em detrimento de estudos, 
leitura de livros, pesquisas, etc. Outro alerta sobre os usos das tecno-
logias vem da professora Vani Kenski, da Universidade de São Paulo 
(USP). Entusiasta da tecnologia, tal qual Lévy, Kenski (2002), alerta 
que a tecnologia sozinha não educa ninguém, o essencial é a mediação 
humana e assevera Lemos (TV UFBA, 2015).

Estamos diante de uma mudança nos protocolos e processos de 
leitura, que não significa, nem pode significar, a simples substituição 
de um modo de ler por outro, mas sim a articulação complexa de 
um e outro. O problema não é a rede, mas o uso que se faz dela. 
O grande desafio é ganhar capacidade cognitiva na exploração da 
rede. Qualificar o uso das tecnologias é o grande desafio.

Esta discussão sobre o uso e acesso à tecnologia no ensino formal, 
regular, sistematizado que ocorre nas escolas, nas salas de aula presen-
ciais é um dos motores conflituais do filme. Escolas de todo o mundo 
se esforçam para introduzir computadores, tablets, quadros interativos 
e outros prodígios tecnológicos. Mas no vale do silício, a escola onde 
são educados os filhos de administradores da Apple, Google, Microsoft 
e outros gigantes tecnológicos, as telas só entram quando eles chegam 
ao secundário lá (o ensino médio aqui).

Palo Alto, o coração do Vale do Silício. Epicentro da economia 
digital. Habitat daqueles que pensam, produzem e vendem a tecnologia 
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que transforma a sociedade do século 21, nada de computadores, qua-
dro a giz, livros impressos, desvela Pablo Guimón (2019) na entrevista 
realizada para o El Pais durante entrevista com Pierre Laurent, pai de 
três filhos, engenheiro de computação que trabalhou na Microsoft, na 
Intel e em várias startups, e agora preside o conselho da escola onde 
estudam seus filhos, diz Laurente (2019)

Não acreditamos na caixa preta, na ideia de que você coloca algo em 
uma máquina e sai um resultado sem que se compreenda o que acon-
tece lá dentro. Se você faz um círculo perfeito com um computador, 
deixa de ter o ser humano tentando alcançar essa perfeição. O que 
desencadeia o aprendizado é a emoção, e são os seres humanos que 
produzem essa emoção, não as máquinas. Criatividade é algo essen-
cialmente humano. Se você coloca uma tela diante de uma criança 
pequena, você limita suas habilidades motoras, sua tendência a se 
expandir, sua capacidade de concentração. Não há muitas certezas 
em tudo isso. Teremos as respostas daqui a 15 anos, quando essas 
crianças forem adultas. Mas queremos correr o risco?

Bill Gates, criador da Microsoft, limitou o tempo de tela de seus 
filhos e celulares só aos 14 anos”, disse ele em 2017. “Em casa, limi-
tamos o uso de tecnologia para nossos filhos”, explicou Steve Jobs, 
criador da Apple, em uma entrevista ao The New York Times em 2010, 
na qual disse que proibia os filhos de usarem o recém-criado iPad. 
“Na escala entre doces e crack, isso está mais próximo do crack”, 
declarou Chris Anderson, ex-diretor da revista Wired, bíblia da cultura 
digital, também ao The New York Times, afirma Guimón (2019).

Para mais informações sobre o assunto, a série Crescer Conecta-
dos, organizada em artigos, explora a vida de crianças e adolescen-
tes em um mundo digital. Um estudo publicado na revista médica 
Jama Pediatrics (2019) revelou que um tempo maior diante da tela 
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aos dois e três anos está associado com atrasos das crianças em atingir 
marcos do desenvolvimento dois anos depois. Outros estudos rela-
cionam o uso excessivo de telefones celulares por adolescentes com 
falta de sono, risco de depressão e até suicídios. As crianças brasileiras 
estão ganhando um smartphone cada vez mais cedo. É o que revela a 
pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre o tema. Segundo 
o estudo de 2018, 23% das crianças entre quatro e seis anos já tinham 
smartphone próprio.

Figura 8
Distopia e sociedade digital: Real ou virtual?

Arquivo pessoal, autoria de Vanessa Soares (2019)

De acordo com a pesquisa, considerando a média de 0 a 12 anos, o 
smartphone próprio é mais comum entre os meninos (44%) do que entre 
as meninas (39%). O desejo pelo smartphone começa cedo. De acordo 
com a pesquisa, 40% das crianças de até três anos de idade já pediram 
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um celular. No total, 83% das crianças brasileiras de 0 a 12 anos acessam 
um smartphone, seja próprio ou emprestado dos responsáveis, claro que 
a pesquisa não se refere às famílias miseráveis que vivem às margens 
da estrada do futuro, as infoexcluídas.

O percentual cresce gradativamente, chegando a 96% entre as crian-
ças de 10 a 12 anos. Entre 10 e 12 anos, por exemplo, 32% das crianças 
usam o aparelho por quatro horas ou mais por dia. Diversos estudos 
condenam o uso excessivo de tecnologia pelas crianças, que pode trazer 
consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e para a saúde. 
Os prejuízos são muitos. Entre eles, estariam perdas na qualidade do 
sono e da alimentação, isolamento social, insônia, falta autoconfiança 
e notas baixa na escola. Além disso, as crianças falariam menos sobre 
seus problemas com os pais e teriam prejuízos cognitivos e no desen-
volvimento motor, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria.

Outro problema da relação das crianças com a tecnologia é o ritmo 
vertiginoso de acesso que dificulta a reflexão e o estudo. Para alguns 
estudiosos apocalípticos, algumas tecnologias são invasivas, altamente 
expositoras da intimidade humana e perniciosas ao permitir acesso. 
Famílias abastadas, que mantêm sigilo sobre nomes e endereços, chegam 
a construir tetos vivos em cima de suas casas, para não serem expostas em 
ferramentas como o Google Earth, Google Maps e Google Street View. 
Estes tetos verdes simulam a inexistência de casas de alvenaria, entre 
outros para se esquivarem do mundo controlado por câmeras de vigilân-
cia e enésimos bancos de dados informacionais, o que Jeremy Bentham 
denominou Panóptico, que é, segundo a origem do conceito, dispositivos 
de vigilância arquitetural de forma que de um único ponto é possível 
observar o todo. Este comportamento de negação do acesso às tecno-
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logias é conhecido por dow-grade, como descer um andar na escada 
evolutiva, que encontramos durante a narrativa do Capitão Fantástico. 

Segundo Umberto Eco (1993), apocalípticos (são aqueles que con-
denam os meios de comunicação de massa).  Integrados (aqueles que os 
absorvem indefinidamente). Entre os motivos para condenar os meios 
de comunicação de massa, segundo os “apocalípticos”, estariam: a 
veiculação de uma cultura homogênea (que desconsidera diferenças 
culturais e padroniza o público, como explicam e criticam os teóricos da 
Escola de Frankfurt por exemplo); o estímulo publicitário (criando no 
público novas necessidades de consumo); a sua definição como simples 
lazer e entretenimento, desestimulando o público a pensar, tornando-o 
passivo e conformista. Nesse sentido, os mass midia (alcunha usada 
pelos comunicólogos, tecnólogos e pesquisadores da área comunica-
cional), seriam usados para fins de controle e manutenção da sociedade 
capitalista.  Já os integrados são aqueles que se inseriram na Indústria 
Cultural e dela fazem uso e a alimentam com o consumo dos produtos 
culturais que essa indústria disponibiliza.

Escola e Tecnologia

Há muitas escolas na história do Capitão Fantástico, com destaque 
para a homeschoolling, ensino doméstico, no caso ministrado por um 
familiar. Na película tudo certo com o homeschooling: regras rígidas, 
horários disciplinados, alta performance intelectual e física dos estu-
dantes, alta performance musical e fluência em seis idiomas, por isso 
ele é o Capitão Fantástico! O isolamento e a dedicação quase integral 
são características que se aproximam dos colégios de freiras, ao passo 
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que o estímulo ao protagonismo, à autoria e à criatividade de cada 
indivíduo remete-se às escolas inovadoras. Mas o que torna o modelo 
do Capitão Fantástico estimulante à aprendizagem é o amor familiar. 
Mesmo tratando-se de uma ficção, essa obra traz a mensagem, com-
provada pela neurociência, de que o desenvolvimento da aprendiza-
gem e da memória está intimamente ligado ao sentimento de prazer e 
de pertencimento, (Consenza & Guerra, 2011, p. 83). Diante disso, o 
desafio da educação não está na apropriação técnica da tecnologia ou 
outros meios de ensino e aprendizagem, mas em despertar sentimentos 
de interesse e engajamento pelos estudos por meio do uso ou não dos 
recursos tecnológicos. Como fazer isso? Quais são os caminhos? São 
perguntas que não querem calar.

Vivemos em tempos mediados pelas Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), sendo também chamadas de TDICs, ao acres-
centar a palavra Digital à sigla. O uso dessas tecnologias reestrutura a 
álgebra na relação tempo/espaço, com a consequente desterritorialização 
do conhecimento e do mundo pela conectividade. Dentre as mudan-
ças ocorridas devido aos usos de tais tecnologias, destacam-se as que 
ocorrem no âmbito da Educação. Os aparelhos estão cada vez mais 
inteligentes, conectam e vinculam dados a outros dispositivos na rede 
de forma automática, o que torna impossível a invisibilidade diante de 
um mercado que tem progressivamente aumentado sua especialização 
em tecnologias e marketing. Nesse frenesi, seguem os consumidores, 
acostumados a convergirem em diversas plataformas midiáticas em 
busca de informação e entretenimento. Assim trocam a experiência 
sensorial e a privacidade pelo excesso de informação e pela comodidade 
contida na palma da mão. Larrosa (2002) destaque que “ao sujeito do 
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estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o 
agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece. Por isso, a velocidade e 
o que ela, provoca a falta de silêncio e de memória, que são também 
inimigas mortais da experiência.” (p. 23).

Por conseguinte, cabe dizer que o estudante do Distrito Federal, em 
especial os oriundos de escola pública, vive realidades distintas ao longo 
do dia. Em casa utiliza o smartphone, aparelho próprio ou emprestado 
de algum familiar que tenha o aparelho para se manter conectado às 
mídias sociais, aos jogos online e para pesquisar e fazer os trabalhos 
escolares. Na sala de aula se não acessa a rede porque a Lei nº 4.131 
de 2008 proíbe o uso de dispositivos móveis no ambiente escolar, há 
exceções. Será que essa disparidade entre a escola e a atual cultura da 
convergência, na qual principalmente as juventudes estão inseridas, 
pode revelar hipóteses sobre o desinteresse dos estudantes pelos estudos, 
já estes aprendizes estão habituados à cibercultura? Conforme Pierre 
Lévy (1999), uma vez que os indivíduos aprendam cada vez mais fora 
do sistema acadêmico, cabe aos sistemas de educação implantar proce-
dimentos de reconhecimento dos saberes e savoir-faire adquiridos na 
vida social e profissional (p. 175).

A escola pública, então, percebe que precisa se adaptar às mudanças 
socioculturais e tecnológicas da atual sociedade digital. No entanto, 
mantém-se atrasada em relação às inovações tecnológicas por diversas 
questões, dentre as mais comuns, está a escassez de recursos financeiros 
e de políticas públicas. Entretanto, na urgência por manter o passo da 
escola mais sincrônico com a sociedade que converge às mídias digitais, 
uma das soluções é a utilização de táticas educacionais, por exemplo, 
em que o educador possa criar soluções de ensino e aprendizagem mais 
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personalizadas à realidade do educando. Desse modo, poderá promover 
mudanças de dentro para fora em relação à grade curricular que tanto 
limita o desenvolvimento educacional.

Uma coisa é desejar a infoexclusão por princípios educacionais ou 
outros motivos que já abordamos neste ensaio ou ainda com uma bi-
blioteca magnífica e possibilidade de educação de ponta em casa como 
versa a película. Outra coisa é ser infoexcluído pela miséria, algo que 
segundo dados de 2018 do Centro Regional de Estudos para o Desen-
volvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Comitê Gestor da 
Internet no Brasil, ocorre com 30% dos brasileiros. Outros 70% estão 
conectados, mas o maior problema é a desigualdade. As disparidades 
no consumo de conteúdo digital, aparecem diante do recorte econô-
mico do País. Nas classes A e B, por exemplo, 90% das pessoas estão 
conectadas no dia a dia. Já entre as classes D e E esse número despenca 
para 42%, isso sem fazer análise da qualidade no acesso, problema que 
ficou ainda mais evidente durante o isolamento social provocado pela 
pandemia do Coronavírus, a Covid-19 em todo o mundo. Na capital da 
república por exemplo, é impossível a realização de aulas online ou de 
ministrar conteúdo digital em função de grande fatia de os alunos da 
escola pública não terem acesso à internet, enquanto muitos estudantes 
da rede privada recebem conteúdo, aulas online, inclusive com horários 
estabelecidos para estar em rede.

Uma das formas de dar valor agregado ao conhecimento sistema-
tizado é a perspectiva da produção cultural participativa pelo advento 
da cultura da convergência, quando a fase maturacional estudantil 
está mais avançada. Um exemplo disso é o desdobramento da saga 
Harry Potter em diversas narrativas mediante a interferência criativa dos 
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fãs, o que contribuiu para a produção de novos produtos ofertados pela 
indústria. Isso ocorre fundamentalmente através do processo chamado 
transmidiação, o qual permite que estórias sejam criadas e contadas 
de forma paralela a uma obra principal. Em cultura da convergência, 
Jenkins (2009) faz análise profunda dos produtos cinematográficos: 
Survivor, Matrix, American idol, Guerra nas Estrelas e a atividade dos 
fãs em narrativas transmídias (tranmidia storytelling) nestes produtos 
culturais. Essas contribuições, geralmente, surgem em grande escala por 
intermédio das redes sociais, na forma das chamadas fanfics, as quais 
agrupam os fãs que criam novas narrativas a partir de uma obra canônica, 
e essas criações contribuem para o desenvolvimento de novos produtos 
culturais. De acordo com os autores Versuti, Lima e Mercado (2018),

Uma nova transformação midiática está cada vez mais presente lado 
a lado aos inúmeros meios tecnológicos, provocando uma transgres-
são de informação. A narrativa interpretada por diversos sujeitos, 
cada um com uma forma distinta de compreensão e com acesso aos 
meios disponíveis de comunicação, seja ela de entretenimento ou 
não, possibilita que o leitor se torne autor de uma reestruturação 
da informação. E aquele que uma vez foi autor primário, torna-se 
também leitor num ciclo contínuo de compartilhamento. (p. 52).

Portanto, é evidente que estimular o estudante à produção de narra-
tivas transmídias é romper com as limitações curriculares e ampliar o 
olhar às novas possibilidades educacionais com o uso das mídias. Pois 
isso incentiva o educando, mediante a comunicação transmidiática, 
à prática colaborativa e autoral. Sendo assim, a escola pode e deve 
caminhar junto à tecnologia. Adentrar pelos universos das linguagens 
e reconhecer o potencial revolucionário que a narrativa transmidiática 
pode proporcionar à educação é uma das formas de produzir histórias 
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para diversas plataformas do universo digital, e instigados a recontá-las 
na escola, conforme afirma Jenkins (2009),

A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em 
resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas 
exigências aos consumidores e depende da participação ativa de 
comunidades de conhecimento. A narrativa transmídia é a arte da 
criação de um universo. Para viver uma experiência plena num 
universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel de 
caçadores e coletores, perseguindo pedaços da história pelos dife-
rentes canais, comparando suas observações com as de outros fãs, 
em grupos de discussão on-line, colaborando para assegurar que 
todos os que investiram tempo e energia tenham uma experiência 
de entretenimento mais rica. (p. 49).

Figura 9
Transmidiação do Capitão Fantástico: Saída da bolha

Arquivo pessoal, autoria de Vanessa Soares (2019)
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A nós educadores, pesquisadores e comunicadores, resta questionar: 
o que estamos produzindo nos espaços institucionalizados em termos 
de ruptura e aproveitamento frente às tecnologias?

Muniz Sodré (2006), entende que houve o nascimento de uma 
nova cultura “vertebrada pelas tecnologias da informação”. A era da 
tecnoinformação, do poder do capital, aliados à lógica imposta pela 
indústria cultural isolam a ‘dimensão sensível’. Outra sensibilidade que 
devemos ter no trato com o uso das TICs se refere à prevenção ao plágio 
e à cópia, oriundos especialmente da ciberpesquisa, conforme alertam 
Castro e Lopes (2018). Os estudantes estão se especializando cada vez 
mais cedo na arte de copiar e colar e entre as mazelas permissivas desta 
prática está a falta de alfabetização tecnológica.

Com cenas inspiradoras, problematizadoras e belas, o filme Capitão 
Fantástico mostra que podemos ser muito diferentes do que somos e 
como podemos tomar rumos em busca da sociedade ideal, que para a 
família do capitão é a sociedade ideal de Noam Chomsky.

Não se trata de uma receita de utopia e em alguns momentos beira 
a distopia pela exclusão e isolamento social. É um recorte ínfimo de 
vários mundos que já existem aqui e agora, lembra Nazca (2017), que 
desenvolve um belo trabalho sobre educação autosustentável e cola-
boração ecopedagógica de permacultura no nordeste do Brasil. Existe 
todo um universo de comunidades e estilos de vida alternativos espa-
lhados pelo mundo, ecovilas, práticas de permacultura, cooperativas, 
agroecologia, redes de pessoas, festivais e encontros como o Rainbow 
Gathering, que abrem portas para outros mundos e reúnem a “família 
humana” sob princípios de autonomia, conexão com a natureza, coope-
ração, solidariedade e responsabilidade socioambiental. Belo e tocante 
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na mesma medida, Captain Fantastic emprega seus personagens para 
discutir ideias política e socialmente complexas que jamais esgotaremos 
neste singelo ensaio, vejam, revejam, pensem!

O fluxo permanente, ininterrupto, atuante como uma lei geral do 
universo, que dissolve, cria e transforma todas as realidades existentes 
é um devir do Capitão Fantástico, um entre vários! Qual é o seu devir?

Figura 10
Fanfic do Capitão Fantástico no formato HQ

Arquivo pessoal, autoria de Vanessa Soares (2019)
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Olhares e Percepções: a Sociedade do Espetáculo 
versus a Imagética do Desenho Jetsons do 
Cenário Falso - Promissor do Capitalismo

Rafael Moreira
Zeli Isabel Ambros

Diante de um repertório cultural de época oriundo de momentos 
históricos que contextualizam momentos diferenciados entre a Sociedade 
do Espetáculo e os episódios dos Jetsons, apresenta-se no decorrer dessa 
produção as conexões entre a visão de Debord com a Hanna-Barbera 
Productions, que é produtora dos Jetsons.

A imposição do capitalismo, no cenário social, vedado por verdades 
de massas sociais que intitularam o espetáculo como fator de comercia-
lização social explorada por imagens, provocaram anseios e desejos que 
propunham a participação de todos, contrapondo-se ao favorecimento 
das elites da época.

O espetáculo buscou abrir olhares horizontais para que tudo 
pudesse ser para todos, sem a nítida separação entre artista-criador e 
sujeito-espectador. E mesmo com a visão do autor sobre as possibi-
lidades do espetáculo, temos uma sociedade tão quanto separatista e 
reprodutora do capital do consumo comandado pela elite e não usu-
fruído pelo restante da população. No desenvolvimento das páginas 
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provocaremos essa criticidade dialógica com as mercadorias sociais 
impostas pelo capitalismo.

Pontuaremos também sobre a visão futurística nos episódios dos 
Jetsons, que perpassava um momento além do consumo e mantinha 
desejos, seduções e inquietações sobre um futuro tão distante e que ao 
mesmo tempo já se tornou real. Dessa forma é que provocaremos, nas 
entrelinhas, sobre o implícito capitalismo transcritos em facilidades 
sociais, seja em um robô ou seja em uma câmera de bronzeamento 
artificial, além das possibilidades da clonagem humana.

Em nossa abertura inicial traremos A sociedade do espetáculo, de 
Guy Debord - (1931-1994), com sua expressiva marca intelectual que 
contrapunha toda a visão impregnada do capitalismo. Dando continui-
dade trataremos sobre as particularidades dos Jetsons e as interpretações 
de um desenho expressivo que, em tamanhas críticas, se concretizou 
em realidades distantes do ano de 2062, que era o previsto com a che-
gadas das inovações. Já findando a produção, faremos uma associação 
dialógica e critica entre os Jetsons e a sociedade do espetáculo, com 
potencialidades e particularidades que se encontram em realidades e 
semelhanças datadas da época. Dois continentes: Estados Unidos e 
Europa, distintos, mas ligados pela história e ideais do capitalismo.

A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord - (1931-1994)

Após a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, 
envolvendo a maioria das nações do mundo, surgiram dois modelos 
de sociedade: Capitalismo e Comunismo. O Capitalismo consistia num 
modelo democrático e liberal, baseado na produção industrial eficiente. 
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Já o Comunismo foi adotado pelos regimes ditatoriais, com a centrali-
zação do poder absoluto do Estado, com sua economia voltada para o 
fortalecimento do Estado e para a guerra.

A Europa abre as suas portas para a democracia no modelo ame-
ricano, liberal e competitivo, baseando-se num complexo processo de 
reorganização política e socioeconômica, estabilidade geopolítica e 
promessa de uma vida melhor.

Surge na Europa e nos Estados Unidos, após o período da guerra, 
movimentos culturais de grande efervescência e o surgimento de uma 
cultura de massa. Houve uma ruptura radical com a estética e as artes, 
e as mesmas voltaram-se para o lazer. Período que foi marcado pela 
invasão do cinema de Hollywood nos países europeus e pelo progresso 
do cinema italiano e francês. Estas manifestações vão se integrando 
ao novo sistema, que estava surgindo, de produção cultural de caráter 
industrial, midiático e de massa. Ressurge a arquitetura, o urbanismo e 
o design funcional como resposta ao clima de reconstrução pós-guerra.

Na França, surge em 1952, um grupo de intelectuais e artistas dos 
vários campos, que se associam a um movimento chamado de Inter-
nacional Letrista, que antecipou a maioria das inovações culturais da 
segunda metade do século, estando na origem do Internacional Situ-
acionista, movimento histórico, artístico, político e poético, criado e 
liderado por Guy Debord.

Guy Debord (1931-1994), nascido na França, cineasta, escritor, 
teórico literário e pensador situacionista pós-marxista, após uma série 
de debates e leituras sobre os conceitos de sociedade em Marx, acres-
cidos das ideias de Anselm Jappe e Robert Kurz, lidera um grupo de 
intelectuais ultrarradicais que acreditavam na força das ideias para 
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transformar o mundo. Criaram, em 1957, o movimento, chamado de 
Internacional Situacionista, liderado por Debord.

A Internacional Situacionista embasava-se em teorias críticas à 
sociedade de consumo e à cultura mercantilizada. No âmbito político 
davam apoio aos movimentos de contestação, principalmente aos ma-
nifestos de maio de 1968, na França.

Nos Estados Unidos, após os anos dourados, jovens do movimento 
hippie, decepcionando a geração de heróis de guerra, adentram a década 
de 1960, pregando uma contracultura contrária aos valores americanos: 
contra guerra do Vietnã; paz e amor livre; lugar ao sol para as minorias, 
sem preconceitos (movimentos negros, feministas, gay); vida simples 
e valorização do trabalho artesanal, isto é, desvalorização do consumo.

Na Europa, principalmente na França, Alemanha e Itália, instala-se 
a fúria juvenil contrária ao sistema. Tinham como traço comum, escapa-
rem ao controle dos partidos políticos e criticarem as ideologias, tanto 
de direita quanto de esquerda. Em maio de 1968, vai se radicalizar o 
Movimento das Ocupações, destacando-se os “euragés” e os “situacio-
nistas”, formados por Debord.

A teoria revolucionária inicia pelas críticas ao capitalismo superde-
senvolvido; a pseudo-abundância da mercadoria e a redução da vida ao 
lazer/entretenimento. Deslocou-se a luta de classes do terreno da econo-
mia para o da cultura e vida cotidiana, com algo novo: a revolução das 
subjetividades. Eles não se limitam a propor uma revolução somente no 
âmbito político ou cultural, mas lutam por uma nova civilização e uma 
transformação radical das sociedades humanas, libertação da alienação 
das consciências humanas, tendo sua origem conceitual em Marx.
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Debord começa o seu questionamento pela forma de produção e 
reprodução do conhecimento na sociedade contemporânea.

O conceito de espetáculo foi criado na Internacional Situacionista 
nos anos de 1950 e aparece pela primeira vez na Revista em 1958. 
Guy Debord foi o criador da expressão “sociedade do espetáculo”, de-
finindo-a como o conjunto de relações sociais mediadas pelas imagens.

Em 1967 ele lança o livro “A Sociedade do Espetáculo” como uma 
crítica feroz à sociedade contemporânea, caracterizada como sociedade 
de consumo, sociedade da cultura à imagem e sociedade da invasão 
da economia em todos os setores da vida. Ressignificação do conceito 
marxista de alienação – degradação do “ser” (pré-moderno) ao “ter” 
(capitalismo) para chegar ao “parecer” do espetáculo.

O livro apresenta uma crítica radical a qualquer tipo de imagem que 
leve o homem à passividade e aceitação de valores do capitalismo, onde 
os indivíduos em sociedade abdicam da realidade dos acontecimentos 
da vida para viver num mundo movido pelas aparências e consumo.

O espetáculo não se refere ao conjunto de imagens, mas a relação 
social entre as pessoas, mediada por imagens. O espetáculo é uma forma 
de dominação da burguesia sobre o proletariado, sendo consequência 
de um modo capitalista de organização social. O movimento liderado 
por Debord buscava construir estratégias que buscassem resistir à 
alienação, utilizando cinema, teatros, textos teóricos, poemas, para 
destruir os valores burgueses. Defendia a arte na vida, fazendo dela 
uma prática participativa, eliminando a separação entre artista-criador 
e sujeito-espectador.

Debord situa o espetáculo no quadro de referência do capitalismo avan-
çado e de seu imperativo estrutural de acumulação, crescimento e lucro.
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Debord foi evocado em doze edições dos periódicos da Internacional 
Situacionista e em vários panfletos. De forma estratégica, ele alterna o 
discurso do estilo dos manifestos históricos. Ele tinha a preocupação 
e o receio de que suas reflexões fossem pervertidas e apropriadas pe-
los que defendiam o sistema de dominação espetacular. No artigo de 
Freire Filho (2003, p. 36) ele afirmou que conforme Debord “devo ter 
cautela para não ensinar demais.”

Debord criticava o uso generalizado dos meios de comunicação de 
massa. Dizia que os considerava instrumento de obstrução do diálogo, 
considerando o espetáculo um sucedâneo da religião. Considerava a 
religião como a “soma de todos os subprodutos da eternidade que sobre-
viveram como armas no mundo dos dirigentes.” (Debord, 2003, p. 151)

O espetáculo, para o autor, deve ser compreendido como um des-
dobramento da abstração generalizada inerente ao funcionamento da 
ordem capitalista. Se para Marx a acumulação do capital se transformava 
em capital, para Debord o espetáculo era o capital quando acumulado, 
que se tornava imagem. Não o incomodava o olhar e a imagem, mas a 
maneira como funcionavam na sociedade do espetáculo, onde os ho-
mens contribuíam, compulsoriamente, como peças das engrenagens da 
força produtiva. O homem se converte em espectador do movimento 
das “mercadorias”, sendo que, enquanto “fetiche”, ela é a forma perfeita 
da degradação da materialidade. As mercadorias passam a ser tratadas 
como algo munido de significados intrínsecos e valores transferíveis 
ao consumidor mediante relações de compra e posse e não por meio 
do fazer e do construir.

Neste sentido, o valor e a troca permanece, mas o valor de uso é 
empregado de uma forma ideológica, explorando as necessidades do 
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consumidor. De acordo com Debord o domínio está vinculado à fabri-
cação de “pseudobens”, “pseudonecessidades” e “pseudogozos” pelo 
consumo, ocasionando uma ruptura das necessidades sociais.

O conceito de “sociedade do espetáculo” não pode ser entendido 
como referência às mídias, mas sim aos conglomerados empresariais 
(indústria cultural) que atuam na comunicação, numa manutenção da 
sociedade capitalista.

Na sociedade do espetáculo o operário ganha uma existência fora 
do universo da produção, definindo-o como consumidor, sendo suas 
preferências alvo de intensa pressão social, tanto com relação a sua 
forma, quanto com relação a seu conteúdo. O espetáculo comunica 
ordens travestidas de liberdade de escolha, que ganham forma pela opi-
nião pública, firmando-se como uma sociedade transparente. Conforme 
Dalmoro (2013, p. 101), o espectador para Debord “é suposto ignorante 
de tudo, não merecedor de nada. Quem fica sempre olhando para saber 
o que vem depois, nunca age: assim deve ser o bom espectador”.

O espetáculo tem o poder de anular história, constituída por uma 
sociedade que se converteu em encenação, onde a fantasia é mais real 
que a realidade. A construção de um presente perpétuo promove o des-
fazer do sentido histórico. O sujeito perde suas relações com a ideia 
de tempo e história, perdendo a dimensão do “devir”. A “irrealidade” 
é maior do que a ameaça da ideologia, da luta de classes, da pobreza, 
da doença, e, do analfabetismo.

Definiu o espetáculo como difuso (típico das sociedades baseadas 
em uma personalidade autoritária e baseado na satisfação individual) 
e concentrado (capitalismo burocrático, no qual a ditadura da econo-
mia não deixa nenhuma escolha às massas exploradas. Incentivam os 
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assalariados a escolherem uma grande variedade de novas mercadorias 
que se confrontam).

O mundo da pós-modernidade é um mundo onde todos os homens 
se tornaram atores e plateias do grande espetáculo da vida.

Em 1988, Debord retoma a discussão em um Comentário sobre a 
Sociedade do Espetáculo, reconhecendo que o domínio do espetáculo é 
o grande integrador e vencedor da sociedade. Por consequência, temos 
uma sociedade desinformada, fragmentada e orientada para o consumo.

Conforme Belloni (2003), estudiosa de Debord, estamos assistindo 
o empobrecimento da vida cotidiana, uma vez que tudo que era viven-
ciado afasta-se em imagens e representações. Esta mesmo autora (2003, 
p. 131), afirmou que “A práxis social global se cindiu em realidade e 
imagem”. Isto fez o espetáculo aparecer como finalidade, constituindo-
-se numa sociedade dominada por imagens, signos e inautenticidade.

No final de seus escritos Debord se mostra desiludido, principal-
mente com as novas gerações, que desde pequenas começam com a 
informática como saber absoluto e ignoram a leitura. Perigos de um 
progresso tecnológico não discutido e não apropriado conscientemente 
pela sociedade.

Os Jetsons

Os The Jetsons foi uma série animada de Televisão, produzida 
por Hanna-Barbera, exibida entre 1962 e 1963. Foi exibida no Brasil 
a partir de 1984. Foi considerada a terceira série mais popular nos 
Estados Unidos. Consistia em 24 episódios e foi o primeiro programa 
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transmitido colorido pela ABC-TV. Em 2017 foi lançado o filme. Intro-
duziu no imaginário das pessoas o que seria o futuro da humanidade.

Contava a história de uma família residente em Orbit City. Tinha 
os seguintes personagens:

Tabela 1
Ilustrações – Personagens dos Jetsons

IMAGEM PERSONAGEM CARACTERÍSTICAS

Jane- 33 anos.

É a mãe da família, dona de casa, 
com dois filhos. Fascinada por moda 
e eletrodomésticos. Loja favorita: 
Mooning Dales. Membro da Galaxy 
Women Historical Society. Fã de 
Leonardo de Vênus e Picasso Pia.

Judy – 15 anos.

É a filha, adolescente estereotipada. 
Gosta de roupas, saídas com amigos 
e revelações de segredos em um 
diário digital. É aluna da Escola 
Secundária Orbit.

Elroy – 6 anos e 
meio.

É o filho, muito inteligente e perito 
em ciência espacial. Tem aulas de 
História Espacial, Astrofísica e 
Geometria Estelar. Ama seu cão e 
sempre o defende. Estuda na Little 
Depger School.
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Rosie.

É um robô. É a empregada doméstica. 
Faz as tarefas com aperto de botões 
computadorizados. É um modelo 
fora de linha, mas faz todo trabalho 
de casa e também ajuda como babá. 
É autoritária.

Astro

É o cão da família. Antes seu nome 
era Tralfaz (quando pertencia 
ao fabulosamente rico Senhor 
J. P. Gottrockets). Por isso tem 
sotaque e muda as consoantes das 
palavras para o som “r”.

Orbitty 
Alienígena com pernas como molas. 
Foi o segundo mascote dos Jetsons. 
Expressava as emoções através da 
mudança de cores.

Sr. Spacelly 

Patrão de George, baixote e irritadiço. 
Proprietário da Spacelly Space 
Sprockets. Tem um competidor, 
o Sr. Cogwell, que é dono da 
companhia rival Cogswell Cogs. 
A companhia foi fundada na ilha 
de Newfoundation, mas devido  a 
intensa poluição a fez mudar para 
uma plataforma suspensa. As vezes 
ele é ajudado por um robô – Unilab
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Henry Orbit
Zelador do edifício dos Jetsons. Seu 
robô chama-se MAC e tem uma 
queda por Rosie.

George Jetson

40 anos de idade é o protagonista 
da série. Ele é um amoroso chefe de 
família que sempre parece tomar as 
decisões erradas. Ele é empregado 
da companhia Sprockets ligando e 
desligando o computador R.U.D.I. 
(sigla em inglês para Referential 
Universal Digital Indexer). É casado 
com Jane e tem dois filhos, Judy e 
Elroy.

Imagens retiradas de http://infantv.com.br/infantv/?p=20808#prettyPhoto

The Jetsons e a Sociedade do Espetáculo: Análise

Devemos considerar o ambiente americano e a época em que surgiram 
Os Jetsons. Os Estados Unidos tinham saído da Segunda Guerra Mun-
dial como líder militar e econômico do mundo, em 1945. A economia 
passou a ser controlada pelas grandes corporações.

O crescimento econômico foi inigualável, mas nem todo mundo 
compartilhou da prosperidade. Em 1960, um quinto das famílias ame-
ricanas viviam abaixo do nível de pobreza oficial e muitas sobreviviam 
apenas com o mínimo de segurança e conforto.



180

Devido a discriminação e falta de dinheiro, estes grupos raramente 
desfrutavam a “maravilhosa vida suburbana”, concentrada no centro 
das cidades.

Na década de 1960, a indústria cultural reforçava atitudes em favor 
do capitalismo, do consumo e da conformidade social. A televisão 
era controlada por três grandes redes e patrocinadores corporativos. 
Ela substituiu o rádio e o cinema como a principal diversão das famílias 
americanas. Em 1962, 90% das famílias americanas tinham TV.

Portanto, justifica-se a criação de um seriado para a TV – The Jetsons, 
pois o meio de comunicação assistido pela maioria das famílias era este. 
Também, porque a maioria das pessoas não tinham acesso a objetos 
culturais da vida suburbana (teatro, cinemas, operas, etc). Outrossim, 
havia necessidade de criar alguns valores nas crianças, em favor do 
capitalismo, do consumismo e da conformidade social.

Os mais populares seriados de TV glorificavam o modelo de família 
nuclear americana e o “jeito “americano de viver, também celebrando 
o capitalismo.

O seriado Os Jetsons, reforçava o modelo de família nuclear, com 
uma mãe de família que era dona de casa e tinha empregada doméstica 
e todos os tipos de eletrodomésticos. Neste mesmo período muitas 
mulheres, trabalhadores e jovens eram encorajados a abraçar ideias 
de liberdade e igualdade como contraponto a uma mensagem que era 
passada pelo seriado da TV.

Escritores americanos começaram a produzir obras populares que 
criticavam as conformidades culturais e as atitudes discriminatórias e 
as barreiras à cidadania plena nos Estados Unidos. A música popular foi 
mais uma manifestação de descontentamento (blues, jazz). As mudanças 
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políticas e o fracasso em resolver os problemas sociais, como o racismo 
e o reconhecimento do trabalho feminino, dentre outros, provocaram 
em 1963, uma explosão de diversos movimentos sociais, por direitos 
sociais, paz, liberdade sexual e cultural.

Evidencia que os meios de comunicação, reconhecidamente a TV, 
como meio de massa, de propriedade de poucos capitalistas deveria fazer 
o contraponto, introduzindo uma família perfeita, e um imaginário na 
mente das pessoas de uma sociedade do futuro, auxiliada pela tecnologia.

Movimentos sociais na década de 1960, ocorreram liderados pela 
juventude, com ideias antielitistas e ênfase no combate a hipocrisia e à 
alienação da sociedade americana, em detrimento da preocupação com 
luta de classes e miséria econômica. Até 1968, manifestações, motins e 
ocupações foram comuns em faculdades de todos o país norte-americano.

O mesmo ocorria na Europa, especificamente na França, com as 
invasões de estudantes nas Universidades e a disseminação das ideias 
de Debord. O que ocorria nos Estados Unidos, também ocorria na Eu-
ropa, o enriquecimento de poucos em detrimento ao empobrecimento 
de muitos e a criação de uma sociedade de consumo, levando a alie-
nação do homem.  A sociedade norte-americana precisava envolver as 
crianças e os jovens com um imaginário midiático e cheio de promessas 
tecnológicas para um futuro feliz.

Na década de 60-70, uma minoria no topo da sociedade norte-ame-
ricana enriqueceu, enquanto grande parte da população viu sua renda 
estagnar ou declinar, e a abertura cultural colocando os sindicatos e 
movimentos sociais na defensiva. Neoliberalismo foi a resposta das 
elites políticas e econômicas à crise que havia se estabelecido entre os 
empresários e os políticos.
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Também, na década de 60-70 foi a “era de ouro” dos computadores, 
que trouxeram para o mercado os primeiros microprocessadores, e, em 
1965, o computador saiu das grandes salas e se tornou portátil.

Diante de todo este cenário, Os Jetsons representaram a introdução 
de um imaginário do que seria o futuro da humanidade, numa sociedade 
capitalista, com carros voadores, cidades suspensas, trabalho automati-
zado, incomensuráveis aparelhos eletrodomésticos e de entretenimento, 
robôs como criados, fabricação ininterrupta de “pseudobens” para o 
consumo interno, numa dependência extremada da subjetividade do 
sujeito à objetividade do mundo.

História em Quadrinho – Café com Zeli e Rafael, participação 
especial de Andrea Versuti
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Conclusões

Pensar em espetáculo é verbalizar equivalências em múltiplas facetas 
em que o capitalismo está  associado ao ter social, não sendo apenas 
o deter o dinheiro como representação, mas a promoção abstrata do 
cenário mercantil, apontado por Debord (1997)  “A raiz do espetáculo 
está no terreno da economia que se tornou abundante, e daí vêm os 
frutos que tendem afinal a dominar o mercado espetacular, a despeito 
das barreiras protecionistas ideológico-policiais de qualquer espetáculo 
local com pretensões autárquicas”.

Em um cenário representado com emoções e contradições, oriundos 
de uma expressiva década 60 e seguindo por demais décadas adiante, 
é possível pontuar marcas que ainda hoje estão presentes em nossas 
práticas sociais, bem como expandir em territórios ainda não explora-
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dos quando se trata do papel do consumo. Não podemos considerar 
conclusivo temáticas inclusivas, mas afirmamos que o capitalismo 
consistia num modelo democrático e liberal, baseado na produção 
industrial eficiente. Inicia com Debord questionamentos sobre a forma 
de produção e reprodução do conhecimento na sociedade contemporânea.

O interessante é perceber que nessa direção indutiva do capitalismo, 
a imposição do ter estava muito mais presente do que o ser, encami-
nhando-se para o parecer ter.

Ao comprar os dois mundos e os dois objetos de análise crítica 
do presente estudo, constatamos que, apesar de pesquisas, revoluções 
e muitos livros escritos sobre o assunto, o neoliberalismo se impôs. 
Hoje nós temos sociedades dilaceradas pelo capitalismo e corrompidas 
pelo consumismo desenfreado, com a população cada vez mais pobre, 
emprestando o seu capital- trabalho para o enriquecimento cada vez 
maior das elites.
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Alice no Ciberespaço: uma Leitura 
Transdisciplinar da Obra de Lewis Carroll

Daniela de Souza Silva
Joeanne Neves Fraz

Apresentação

Este capítulo é fruto de uma aventura especulativa e transdiciplinar 
em torno da obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll (2002), 
e suas possíveis leituras à luz de diferentes vertentes teóricas e canais 
midiáticos. Estas nos permitem considerar a multiplicidade de sentidos 
e significados como estruturantes da clássica história, que se mostra 
uma fonte de convergência de saberes e experiências que podem ser 
amplamente exploradas no contexto educacional.

A obra literária que, sem ter um ponto de partida e nem de chegada, 
encontra em si própria unidade por meio das relações entre seus frag-
mentos/episódios, propondo múltiplas associações e caminhos para a 
leitura, encontra uma plenitude em Alice no país das maravilhas, uma 
narrativa cuja complexidade e incógnitas vive de uma intertextualidade 
fundamental, potencialmente capaz de constituir uma rede complexa de 
relações associativas com diferentes campos teóricos e, ainda, expandir-se 
na era digital através de múltiplos canais midiáticos, cada um deles 
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contribuindo de forma distinta para a compreensão de seu universo 
narrativo. Ao atravessar diferentes mídias, torna possível a criação de 
“um universo ficcional ao redor da obra” (Renó et al., 2011, p. 209).

Alice no país das maravilhas é um dos livros mais conhecidos do 
escritor inglês Lewis Carroll (1832-1898), pseudônimo, na verdade, de 
Charles Ludwidge Dodgson, que além de ficcionista de estórias infantis, 
fora também poeta, bibliotecário, matemático e fotógrafo (Câmara, s.d.). 
Enquanto professor, publicou vários livros de matemática e alguns 
poemas. Nessa época, conheceu Henry Liddell, melhor amigo de Caroll 
e pai de Alice, fonte de inspiração para Alice no país das maravilhas. 
E, por sugestão dele, Alice foi publicado sem especificar se era destinado 
para adultos ou crianças, em 1865. A obra foi adaptada para os cinemas 
em 1951 (Walt Disney) e 2010 (Tim Burton).

Lewis Carroll ainda escreveu Alice através do espelho, outra história 
famosa que envolve a mesma personagem em situações que exploram 
a linguagem simbólica e mostram os limites dessas formulações, assim 
como acontece com Alice, ao reclamar da forma repentina de aparecer 
e desaparecer do Gato: dessa vez, ele desaparece bem devagarzinho, 
começando pela cauda e acabando pelo sorriso.

Alice no país das maravilhas (Carroll, 2002) é a história de uma 
menina que se encontra sentada ao lado de sua irmã, a qual está atenta 
na leitura de um livro, enquanto Alice perde a paciência de estar ali ao 
lado somente fazendo companhia. Repentinamente passa por ela um 
coelho branco de olhos cor-de-rosa, correndo apressado. Nada demais 
ela viu naquilo, mas algo lhe chamou a atenção: o coelho retira do 
próprio bolso um relógio.
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Figura 1
Adaptação de Alice para o cinema (Walt Disney, 1951)

O coelho então salta para 
dentro de uma toca e Alice, 
cu riosa,  pu la ta mbém e 
começa a cair no estranho e 
profundo buraco, que parece 
não ter fim.
Agarra-se a um objeto que 
lhe atrai e sua queda cessa.
Assim começa sua aventura 
d o  o u t ro  l a d o :  p o rta s 
secretas, poções mágicas, 
c res c e r  e  d i m i n u i r  d e 
tamanho, chás na companhia 
de distintos cavaleiros... e 
animais falantes!

Lewis Carroll
Nota. De cena “Caindo na toca do coelho” apresentado no Blog Espelho de
Alice 4.0. (Dias, 2013)

Mas aquele maravilhoso mundo também é estranho: conselhos 
duvidosos de objetos animados, gatos sombrios, uma rainha autoritária, 
muitos personagens excêntricos. Alice também é perseguida! E então 
volta à superfície... Alice volta à realidade.
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Ao regressar ao tamanho natural, depois de viver verdadeiras 
aventuras naquele mundo imaginário, Alice se dá conta que tudo não 
passara de um sonho e que voltara à realidade, acordando daquela via-
gem onírica maravilhosa, voltando para a vida real e percebendo ser 
ela tão sem graça (Almeida, 2001).

Estivera adormecida esse tempo todo? Tudo não passara de um so-
nho? Ou aquela aventura pertencera a outro lugar, fora desse habitual? 
Delírio ou realidade? O que é, afinal, o País das Maravilhas?

A história, ao longo dos séculos, reaviva em crianças e adultos a 
condição infantil, onde o sonho se confunde com a realidade.

Há muito mais em Alice do que uma primeira leitura possa mostrar. 
Os leitores que quiserem se deter na história narrada de uma menina 
entediada que vai atrás de um coelho branco e se envolve em uma 
aventura com personagens extraordinários encontrará em Alice uma 
ótima escolha. Mas aqueles leitores que quiserem ir além das apa-
rências e se aventurarem, de fato, num mundo que tem muito para 
contar sobre o ser humano e sua condição não se decepcionarão em 
nada com a história de Lewis Carroll. (Brito, 2015)

Os momentos mágicos são apresentados do começo ao fim do conto, 
penetrando na vida cotidiana da menina, transformando-a em algo 
estranho e desconhecido, mas ao mesmo tempo, maravilhoso:

Os elementos típicos dos contos de fada, animais que falam, reis e 
rainhas, mudanças de tamanho em um passe de mágica, personagens 
enigmáticos que aparecem e desaparecem de uma hora para outra, 
além do fato de a história se passar dentro de um sonho, torna tudo 
muito complexo e curioso. (Brito, 2008 como citado em Sequeira 
& Teixeira, 2015, pp. 119-120).

É precisamente neste lugar entre sonho e realidade que permite à 
Alice no país das maravilhas (Carroll, 2002) uma elasticidade e liber-
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dade interpretativas, que vêm sendo registradas por diferentes olhares 
da literatura, história, filosofia, psicanálise etc.

A obra de Lewis Carroll tem tudo para agradar ao leitor atual: livros 
para crianças, de preferência para meninas; palavras esplêndidas, 
insólitas, esotéricas; crivos, códigos e decodificações; desenhos e 
fotos; um conteúdo psicanalítico profundo, um formalismo lógico 
e linguístico exemplar. (Deleuze, 1974 como citado em Monzani, 
2011, p. 125)

O Cenário Social

A obra de Lewis Caroll, do ponto de vista social, pode ser compre-
endida, segundo alguns autores, como um tipo de crítica à sociedade 
inglesa vitoriana: a condição do indivíduo dessa época, sempre sufocado 
por inúmeras reivindicações e regras da sociedade, numa estrutura forte-
mente moralizante, faz com que Alice seja uma espécie de transgressão, 
de aventura em torno de um novo sentido, pois “Alice foge dos padrões  
infantis  e  do padrão de comportamento vitoriano, buscando diversão 
sem pensar nas consequências” (Brito, 2015). Subverte-se o pensamento 
lógico e rígido dessa época ao buscar resolver os problemas de Alice 
imergindo numa visão onírica. Através da obra de Carroll, há um jeito 
de escapar, mesmo que em um mundo fantasioso: “imagens animadas 
de um desenho social” (Almeida, 2001, p. 84).

Alice faz escolhas o tempo todo, experimentando diferentes versões 
de si mesma, enfrentando personagens amistosos e outros claramente 
confusos ou perversos. A Rainha de Copas, figura bizarra e autoritária, 
reflete uma monarquia ridicularizável e impeditiva na jornada de Alice. 
Meneghel, Silva e Ayer (2010, p. 5) explicam que
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Carroll relaciona os símbolos das cartas de baralho com sua função 
na sociedade real. As cartas de paus no inglês são sinônimo de 
porrete, por isso viram soldados. As de ouros são membros da corte. 
E, seguindo esta lógica, a rainha de coração é a incorporação da 
paixão desgovernada.

Assim, a lagarta, o Coelho Branco e a própria Alice seriam alegorias 
do ser humano em transformação no século XIX: “Todo o indivíduo 
está transmutando: sua cabeça, seus hábitos, até seu organismo. Essas 
metáforas nos levam a questionar quem somos nós” (Gomide, 2015).

A Complexidade Narrativa

Alice no país das maravilhas (Carroll, 2002) aqui é tomada como 
exemplo de uma obra hipertextual, pois sua trama e narrativa apresentam 
riqueza em sua rede de conexões e metáforas, brinca com a subversão 
da ordem e aposta na curiosidade e imaginação do leitor como forma 
de atividade reflexiva e criativa.

O hipertexto ou hipertextualidade se apresenta ao longo da obra, 
pois o exercício do leitor, por si só, carrega uma rede de associações e 
interconexões.

Os textos, literários ou não, sempre remeteram a outros textos, outros 
lugares ou outros assuntos, definidos nas notas de rodapé, de fim 
de capítulo, de fim de livro, ou através de menções a outros textos 
que acabavam por despertar a curiosidade do leitor, na busca de 
referências em livros, enciclopédias, bibliotecas e livrarias. (Corrêa, 
2006, p. 122)

A literatura, especialmente a de ficção, é um campo fértil para servir 
de eixo que interliga diferentes saberes, uma vez que a essência da ficção 
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é a própria narrativa. Esta, ampara ancestralmente a nossa capacidade 
de contar histórias, de inventar e recriar mundos, a partir da realidade.

A ficção conversa com a realidade por meio de metáforas e da poé-
tica imaginária do autor, dando ao leitor um investimento subjetivo na 
obra. Essa potência criativa oportuniza

um encontro que cause a mudança do estado de coisas, sendo assim 
uma atividade política de resistência e um acontecimento que produz 
singularidades, ao colocar em xeque as convicções e os hábitos, não 
só linguageiros, mas relacionados aos modos de existir. (Almeida, 
2008, p. 10)

As narrativas possibilitam a transdisciplinaridade, ou seja, uma 
nova atitude, a assimilação de uma cultura, no sentido da capacidade 
de articular a multirreferencialidade e a multidimensionalidade do ser 
humano e do mundo, deste modo “numa remodelação permanente diante 
de cada campo de reflexão e de cada campo de aplicação” (Mello, Barros, 
& Sommerman, 2000, p. 13), no qual o leitor (o “transnauta”) aplica o 
imaginário transdisciplinar na complexidade dos diferentes territórios 
que a narrativa literária oferece com a emergência de seus múltiplos 
cenários (Mello, Barros, & Sommerman, 2000).

Em cada passar de lauda, o potencial transdisciplinar e hipertextual 
de uma obra, na atualidade, não se limita apenas ao texto impresso, na 
tradicional prosa literária, mas passa a ter abordagens intermidiáticas, 
que buscam compreender a narrativa em qualquer mídia – literatura, 
cinema, quadrinhos, videogames etc.

Assim, pode-se questionar, por exemplo, que tipos de histórias são 
contadas por uma mídia; quais propriedades de uma determinada mídia 
são favoráveis ou desfavoráveis à narratividade; o que uma mídia pode 
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fazer que a outra não pode; que gêneros, instrumentos ou problemas 
narrativos são particulares a uma mídia; e sob que condições as mídias 
não verbais podem contar histórias. (Figueiredo, 2016, p. 20)

Nessa perspectiva, enveredamos pela compreensão da obra de 
Lewis Carroll de forma transversal, a partir do cruzamento de várias 
abordagens e, inclusive, em sua trasmidiação, na medida em que es-
tamos interessados na potencialidade inter e multitextual de Alice no 
país das maravilhas, de forma a gerar uma experiência interpretativa 
ampliada e complexa: “um mundo ficcional de grandes proporções e 
detalhes, além, é claro, de uma boa história e de um bom personagem” 
(Figueiredo, 2016; Jenkins, 2009, p. 162).

A Metáfora do Crescimento

Há ainda uma compreensão acerca dos efeitos de uma experiência 
complexa e subjetiva que se dá no enredo da personagem: Alice seria uma 
alegoria ao crescimento, ao amadurecimento da criança, sua transição 
para a adolescência (que ainda não era assim postulada) ou um estágio de 
púber, em que se estranha o próprio corpo e as experiências no mundo.

Uma garrafa que diz “beba-me” dá a Alice a experiência da ina-
dequação com o corpo: uma hora pequena demais, outra hora grande 
demais: leituras possíveis como efeitos do adolescer, um “entrelugar” 
entre a infância e a vida adulta. Um estágio ao qual adentramos sem 
perceber, como num sonho e que parece nos fazer oscilar entre a reali-
dade conhecida e um futuro incerto.

Mas Alice questiona e se revolta, como uma boa criança-adolescente, 
envereda-se pelo país das maravilhas, encontrando personagens e cha-
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radas, ela segue e não se cala. Reflete-se então, sobre a complexidade 
da condição humana: “Alice é uma menina que carrega angústias como 
as nossas. É uma criança em um mundo opressor, que não aceita isso 
e questiona o tempo todo” (Gomide, 2015).

Na filmagem de Tim Burton (2010), uma viagem de Alice (criança-
-adolescente) em busca de autoconhecimento, que ao final encontra a si 
mesma, “fortalecida e segura” e que “toma consciência de que seu papel 
naquele mundo é o de trazer de volta a ordem e fazer o bem prevalecer 
sobre o mal” (Meneghel, Silva, & Ayer, 2010, p. 9).

A Linguagem Nonsense

A questão da linguagem nesse processo não pode ser evitada. Dentro 
do universo criado por Carroll, o nonsense surge como possibilidade 
de uma nova interpretação do mundo, quase um mundo criado pela 
mente humana: com uma veia humorística, sem as fronteiras do real. 
Carroll nos faz questionar o padrão por meio da linguagem. Daquilo 
que parece, o caos emerge um sentido possível, construído pelo leitor, 
não imposto a ele (Brito, 2015).

O nonsense representa na linguagem a libertação da opressão de um 
discurso fixo, monótono, padrão (Brito, 2015), para Thomaz (2013, p. 53) 
“ele se funda no espaço da imaginação e do absurdo, da desobediência 
e da desconstrução”. Alice seria a própria experiência de desconstrução 
de sentidos, uma quebra constante das regras do jogo: “As histórias 
de Lewis Caroll descontextualizam a realidade para transformá-la em 
referentes internos de sua lógica e linguagem” (Almeida, 2001, p. 91).
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Deleuze (1974), na abertura de sua obra Lógica do Sentido, justifica 
seu apreço a Lewis Carroll exatamente por este ter sido um expoente 
da literatura nonsense: “O lugar privilegiado de Lewis Carroll provém 
do fato de que ele faz a primeira grande conta, a primeira grande ence-
nação dos paradoxos do sentido, ora recolhendo-os, ora renovando-os, 
ora inventando-os, ora preparando-os (Deleuze, 1974 como citado em 
Monzani, 2011, p. 124).

Figura 2
Ilustração de John Tenniel (1820-1914) do livro “Alice no País das 
Maravilhas” de Lewis Carroll

O que ela obtém, não sabemos, apenas confabulamos.

Lewis Carroll

Zap (2015)

A brincadeira com a linguagem feita na narrativa de Alice no país 
das maravilhas, por meio de jogos linguísticos e lógicos, torna-se um 
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grande exercício de desconstrução de conceitos, que dão à obra o esta-
tuto de nonsense, abrindo-se a um sentido mais intuitivo e imaginário 
(Bastos, 2001 como citado em Thomaz, 2013, p. 57).

Para Deleuze, os paradoxos são precisamente a possibilidade de 
ressignificação dos sentidos, pois nos permitem sair de uma lógica 
habitual, do senso comum, para a lógica dos sentidos: uma experiência 
com o pensamento, capaz de criar novos conceitos.

Esse exercício transcorreria por meio do devir experimentado por 
Alice diante das situações e diálogos mais estranhos e absurdos, onde 
ela, ao invés de obter respostas, caminha em direção a novas perguntas, 
é instigada pelos personagens como num jogo decifratório.

Alice e o Inconsciente

Alice no país das maravilhas também pode ser lida à luz da psicanálise, 
relacionando-se à teoria da Interpretação dos Sonhos de Freud (2012):

é possível compreender a protagonista como sonhadora e o País das 
Maravilhas como seu sonho manifesto. Sua entrada pela toca do 
coelho rumo a um abismo escuro, aparentemente sem fim, podem 
ilustrar o acesso ao inconsciente que se dá no estado de vigília.

Todas as mais diversas coisas que lhe passam do outro lado seriam 
manifestações inconscientes de experiências remotas. Medos, desejos e 
fantasias de Alice transmutados em objetos, animais, pessoas estranhas 
e os mais diferentes acontecimentos.

A organização de imagens que ilustram o conteúdo inconsciente 
disposto ao longo do sonho ... que se manifesta através de disfarces, 
alusões e simbolismos, ao serem trazidos à consciência do sonhador, 
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não causam a repulsa e o desconforto excessivos que ocorreriam 
caso o material inconsciente fosse acessado integralmente: expli-
cação para os eventos bizarros e absurdos que ocorrem no País das 
Maravilhas. (Maliska & Tavares, 2012, pp. 06-07).

Freud (2012) ressalta a presença de significado nos eventos aparen-
temente sem sentido, constituintes dos sonhos manifestos:

Se fizermos uma série de comparações entre os pensamentos oníricos 
e os sonhos manifestos que os substituem, encontraremos toda sorte 
de coisas para as quais estamos despreparados; por exemplo, que o 
disparate e o absurdo dos sonhos possuem seu significado. (Freud, 
2012 como citado em Maliska & Tavares, 2012, p. 07).

Para a psicanálise, tal significado encontra-se relacionado a desejos 
proibidos sobre os quais atua a censura ou recalque, que explicam a dis-
torção com as quais as coisas se mostram nos sonhos. Garcia-Roza (1994) 
caracteriza tais desejos como expressões do que “existe de pior no 
homem” de forma que a censura ocorre justamente no sentido de en-
cerrá-los na instância inconsciente.

Assim, o País das Maravilhas seria, não um lugar, mas uma instância 
psíquica, uma linguagem inconsciente com a qual lidamos durante o 
sonho, mas que também permeia, de maneira oculta, vacilante ou es-
quecida, a nossa presença no mundo. O sonho seria a possibilidade de 
manifestação daquilo que, à luz do dia, não nos autorizamos a manifestar. 

O Ciberespaço: a Toca do Coelho?

Alice atravessou os séculos não apenas como uma metáfora para 
processos subjetivos da condição humana, mas sua força narrativa 
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irrompeu também uma tendência crescente no campo tecnológico em 
torno da realidade virtual: a discussão sobre o ciberespaço.

Afinal, o que é o ciberespaço? Quais seriam as aproximações com 
a famosa obra de Lewis Carroll?

Figura 3

Elaborado pelas autoras

O termo ciberespaço foi cunhado por William Gibson (2008) quando 
da publicação de sua obra de ficção científica Neuromancer, em 1984, 
que inaugurou o gênero cyberpunk. No enredo, o mundo distópico 
criado pelo autor é dividido em duas diferentes realidades: de um lado, 
a realidade física dos corpos que habita um território decadente, onde 
nenhum humano quer estar; do outro lado, a realidade virtual – a matrix 
– na qual, uma vez conectado, se tem acesso a um mundo rico e quase 
mágico, pleno de possibilidades, onde se espera viver para sempre.

Ambiente de ações e interações dos sujeitos sociais, o ciberespaço 
traz uma realidade em potencial que por vezes leva a pessoa se desligar 
do real e assumir (ou revelar) identidades que explicitamente não apre-
sentaria nos espaços reais de sua vivência. Assim, a realidade virtual 

Essa curiosa criança gostava 
de fingir ser duas pessoas.

Lewis Carroll 
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também possui sua obscuridade, uma rede de controle e cerceamento 
a serviço de um grupo detentor desse acesso. Em certo momento, 
Gibson (2008, p. 53) assim define o ciberespaço:

Uma alucinação consensual vivenciada diariamente por bilhões de 
operadores autorizados, em todas as nações, por crianças que estão 
aprendendo conceitos matemáticos... uma representação gráfica de 
dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema 
humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz alinhadas 
no não espaço da mente, aglomerados e constelações de dados. 
Como luzes da cidade, se afastando.

Esse encantamento propiciado por essa rede de conexões e, aparen-
temente, infinitas possibilidades, pode dar ao ciberespaço o estatuto de 
“utopia” ou mundo ideal no qual queremos permanecer exclusivamente. 
Porém, sua existência não é espontânea, pois depende de determinados 
autores para se perpetuar e, ainda, alimenta-se de diferentes subjetividades 
inerentes a qualquer ação humana: “o navegador participa, portanto, da 
redação do texto que lê” (Lévy, 1999, p. 57).

Como a “toca do coelho” de Alice, o ciberespaço é um mundo 
paralelo, também carregado de contradições e conflitos. Como num 
sonho, em que o fantástico irrompe como realidade, as distorções e 
estranhamentos também participam dessa aventura.

Castells (1999, p. 461) nos adverte sobre a ambivalência do 
ciberespaço:

É precisamente devido a sua diversificação, multimodalidade e versati-
lidade que o novo sistema de comunicação é capaz de abarcar e integrar 
todas as formas de expressão, bem como a diversidade de interesses, 
valores e imaginações, inclusive a expressão de conflitos sociais.
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O filme Matrix (Wachowski, 1999), claramente inspirado na obra 
de Gibson, faz também uma forte referência à Alice no país das mara-
vilhas, ao utilizar a “toca do coelho” como um convite para a entrada 
em uma nova realidade. Enquanto na obra de Carroll o coelho branco 
mostra para a personagem Alice a entrada para o país das maravilhas, 
no filme o coelho é o convite de Morpheus para que Neo adentre a 
Matrix. Outras alusões à Alice são feitas no desenrolar do filme, como 
quando Morpheus ensina Neo que ele deve despertar não só acima de 
todas as realidades falsas, mas também confrontá-las.

Figura 4
The Matrix (1999)

Paulo Rogério Dias (2014)

Tanto Alice no País das Maravilhas quanto Matrix (1999) fazem 
o espectador e o público questionarem o que é realidade e o que é 
imaginação. Ambos os protagonistas (Alice e Neo) se cansam de sua 
“realidade” e é como se suas mentes inconscientes quisessem se escon-
der desse mundo vivido. Mas, assim que suas mentes buscam escapar 
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desse mundo, algo surge e os leva a outro mundo: se a “toca do coelho” 
pode ser pensada como a matrix, então o ciberespaço também pode 
ser pensado como instância inconsciente do sonho, com todas as suas 
complexas implicações.

Essas relações metafóricas entre a toca do coelho e a matrix nos 
levam a pensar na imersão que é feita numa suposta realidade paralela 
ou virtual como em um jogo de forças não apenas entre os limites da 
experiência humana e a utopia oferecida pela tecnologia, mas, também, 
na dimensão consciente e inconsciente das experiências nas quais nos 
investimos no ciberespaço.

Alice Transmidiada

Alice no país das maravilhas transpôs as fronteiras da literatura 
e adentrou o século XXI se reconfigurando nas diversas formas de 
mídia. Nota-se uma tendência em produções contemporâneas de se 
envolverem em uma rede em que a história se desdobra em múltiplas 
plataformas e em que várias mídias convergem e se entrelaçam, condi-
ção que é chamada de transmídia (Figueiredo, 2016). Ao se enveredar 
por uma leitura transmidiada, a obra de Lewis Carroll rompe as bar-
reiras sensoriais do que julgamos ser a realidade, e seus personagens 
“reaparecem em vários meios de comunicação, bem como partes 
de sua história. Em cada meio a narrativa explora o que ele tem de 
melhor em termos de expressão de sentimentos e de comunicação” 
(Gosciola, 2012, p. 6).

Conceito em desenvolvimento no contexto da indústria de comu-
nicação e mídia, transmidiação ou narrativas transmídias foi um termo 
proposto por Henry Jenkins, que o definiu como um processo no qual 
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elementos integrais de uma ficção são disseminados sistematicamente 
em várias plataformas de mídia, com o objetivo de obter uma experi-
ência de entretenimento unificado e coordenado.

Para o teórico, “uma história transmídia desenrola-se através de 
múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo 
de maneira distinta e valiosa para o todo” (Jenkins, 2009, p. 138), 
e adquire uma existência independente de suas partituras originais 
(Eco, 2013). Expande-se em diferentes linguagens, meios ou canais, onde 
esses participam e contribuem para a construção do mundo narrativo 
(Scolari, 2009): possibilidades infinitas de expansão por meio da criação 
de um complexo universo ficcional, o worldbuilding1.

Segundo Jenkins (2009), espera-se que todo canal de mídia faça 
uma contribuição distinta para o desenrolar de uma ficção. Para apoiar 
sua ideia de um processo de narrativa transmídia, o estudioso da mídia 
americana traz como exemplo o filme Matrix (1999), uma história que 
se desenrolou por meio de vários canais: filmes de ação ao vivo, cole-
ções de histórias em quadrinhos, numerosos videogames e uma série 
de curtas-metragens animados.

No século XXI, uma nova mídia, a internet, surge trazendo consi-
go a emergência de um novo mundo virtual, possivelmente o mesmo 
antevisto por Carroll. Ao migrar para outros espaços, Alice foi se rela-
cionando de maneira mais próxima com as pessoas que a acompanham, 
aumentando o laço,

1. Worldbuilding é o processo de construção de um mundo imaginário, às vezes 
associado a todo um universo fictício (tradução livre). (“Worldbuilding”, 2007)
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cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história que 
é introduzida, por exemplo, num filme, pode ser continuada em – e 
não apenas adaptada para – televisão, livros, quadrinhos e videojo-
gos. (Jenkins, 2009, p. 138)

Os fios da transmidiação vão se desenrolando e propondo “o exercício 
de imaginar, de criar colaborativamente alguns desdobramentos e outros 
desfechos para narrativas canonizadas reconhecidas e reiteradas pelo senso 
comum, que em última instância correspondem à ordem da diferenciação, 
da intensidade e não da repetição” (Versuti & Silva, 2017, p. 99).

Figura 5
Alice: Madness Returns

zaffie252 (2011)

Alice no País das Maravilhas (Carroll, 2002) na atualidade se desdo-
bra em histórias diferentes nas múltiplas mídias. A obra de Lewis Carroll 
expande-se na produção realizada pelos fãs por meio de fanfics (ficção 
de fãs ou narrativas criadas por fãs), nas histórias em quadrinhos onde, 
por exemplo, Mônica vira Alice no País das Maravilhas (Turma da 
Mônica Jovem, 2010). No cinema, como em Matrix, no jogo eletrônico 
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Alice: Madness Returns lançado para Microsoft Windows, PlayStation 3 
e Xbox 360 em junho de 2011, Alice ressurge nos videogames.

A inserção de narrativas transmídias a partir de uma obra literária 
permite que o público não somente leia a obra, como também interaja 
ou até produza um novo texto sobre ela ao criar relações intertextuais 
entre a história original e seus repertórios culturais, sejam eles advin-
dos do cinema, televisão ou da indústria fonográfica. Dessa forma, 
a narrativa transmídia produzida rompe com as vitrines de proteção 
antes construídas para a obra literária clássica e assegura a construção 
de novos sentidos pelo público, “os textos assumem novos contextos e 
novas leituras a partir dos seus leitores” (Corrêa, 2006, p. 127).

Quando uma obra como Alice no País das Maravilhas é transmi-
diada, emancipa-se da literatura e passa a ser reconhecida como “um 
fenômeno semiótico que transcende disciplinas e mídias” (Ryan, 2005 
como citado em Figueiredo, 2016, p. 48). Dessa forma, “O que antes 
na literatura dependia exclusivamente da capacidade imaginativa do 
leitor, tornou-se possível de ser vivenciado na associação do hipertexto 
com os recursos de hipermídia” (Corrêa, 2006, p. 127).

Entretanto, a obra original de Carrol já carrega em si uma trama 
complexa e multifacetada, passível de diversos desdobramentos 
teóricos e interpretativos. Essa característica intrínseca à obra, apenas 
potencializa sua capacidade de despertar a curiosidade e o desejo no 
leitor pela continuidade e expansão da narrativa, agora facilitadas pela 
cultura digital.
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De Volta à Realidade... Tão sem Graça

As narrativas, através das gerações foram se reciclando, ganhando 
novas roupagens, adaptando-se conforme as recentes tendências e 
abordagens. (Beatrice & Laurindo, 2009, p. 15).

Cento e cinquenta anos depois de sua primeira publicação, a busca 
pelo significado por trás das aventuras fantásticas de Alice no país 
das maravilhas ainda provoca muitas teorias e especulações, que 
inspiram novas adaptações da obra e sua expansão criativa por meio 
de transmidiações.

Uma obra envolvente, que ao ser distribuída nas múltiplas plataformas 
midiáticas, faz uso do melhor de cada uma, pois particularidades, fun-
cionalidades e limitações geram novas roupagens (Arnaut et al., 2011).

Agora com a transmidiação narrativa, uma tendência crescente no 
mundo digital, Alice ganhou novas linguagens, interconectando-se com 
diferentes universos, para diferentes públicos. Sua flexibilidade narrativa, 
proporcionada pela riqueza simbólica e hipertextual, é potencializada 
pela convergência das mídias e das novas tecnologias, que permitem, 
assim, a convergência de saberes e experiências a partir da obra central, 
como uma espécie de hipertexto exploratório.
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Nota. De Mens banheiro público sala realista [Fotografia], por @vectorpocket, 
freepik (https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/homem)
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Parte 3

sentidos Para a exPeriência



Entre Cores

Natália Nascimento
Carolina Mattioli

Andrea Versuti

Preâmbulo

O que são as cores?

Cores são vida!
e a vida é uma arte que precisa ser aprendida.
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Aprender. Verbo esse que se fez/faz tão presente em nosso cotidiano, 
principalmente acadêmico. Com este Memorial, queremos deixar re-
gistrada a paleta de cores vivas de nosso repertório de aprendizados, 
de um semestre rico em conteúdos, saberes, diálogos, visões de mundo 
e muitas descobertas.
Eis que é chegado o momento de apresentar as potencialidades das 
cores na perspectiva do que estudamos, refletimos, aprofundamos e 
publicamos na disciplina Tópicos Especiais em Tecnologia Educacional, 
no primeiro semestre de 2019.

Introdução

A modernidade muda o tempo todo. O prisma de observação que paira 
sobre ela também. E quando nos damos conta de contemplar as cores 
da vida, por aí se vão elas… escorridas… a pintar novos horizontes, 
novos sonhos, novas memórias.

Em tudo o que se vive.
O que se passa.
Quando, Onde e Como nos acontece.
É treva e luz na tela da vida. Tudo junto e ao mesmo tempo - Sentimen-
tos, emoções, pensamentos e ações… assim é que se tece esse roteiro, 
essa história, essa arte de viver a vida.
E em meio aos conhecimentos e a tantas informações… onde estará a 
sabedoria?
Vir ao encontro do aprender e renovar as lentes para l-e-n-t-i-f-i-c-a-r 
e absorver.
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Parar para pensar e perceber: além das telas, há outras cores, portanto, 
expandir o olhar para ver a cor da vida ENTRE CORES.

Como a luz branca que irradia sobre o prisma, a matéria prima deste 
memorial partiu da reunião dos artigos acadêmicos, livros, textos, 
vídeos, filmes, mídias sociais, notícias, enfim, da multiplicidade de 
fontes utilizadas e desenvolvidas na disciplina. Colocadas sob o foco 
das possibilidades de articulações e desdobramentos, eis que surgiram 
novas ideias, fazendo-se perceber na refração de cores que aqui foram 
(re)ssignificadas.

“Entre cores” porque elas são o princípio da vida. Geram sensações, 
emoções, estimulam os sentidos, a imaginação, marcam a memória, 
criam significados, influenciam as percepções humanas. São parte de 
nossas experiências e, por meio delas, também podemos ler e traduzir 
o mundo a nossa volta.

A proposta deste memorial, portanto, foi realizar uma análise das pu-
blicações feitas no Instagram da turma (Tópicos Especiais 1/2019, s.d.) 
durante os meses de março a junho de 2019 (149 publicações até 25 de 
junho do referido ano), postadas pelos alunos da disciplina ao longo 
do semestre.

Selecionamos 54 imagens para compor a paleta de cores de nosso 
trabalho e o conjunto destas está representado pelas cores frias (roxo, 
azul e verde) e quentes (amarelo, laranja e vermelho). Desejamos que 
essas memórias possam tocar e sensibilizar mais corações, inspirar 
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mais mentes a criar e comunicar suas visões, incentivar a produção e a 
valorização da pluralidade e, assim, seguir movidas pelo desejo de ser 
mais coloridas nessa vida.
Agora, é a hora de “ex-por”, como diria Larrosa (2002), o resultado das 
nossas experiências estéticas.

(OBS.: os likes e os compartilhamentos são permitidos)
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Entre Cores

Parafraseando o autor Milton José de Almeida:
“IMAGENS E CORES - A nossa cultura estética”

1. ROXO

instagram.com, Tópicos Especiais 1/2019 (2019a), Tópicos Especiais 1/2019 (2019b)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019c), Tópicos Especiais 1/2019 (2019d), Adichie (2016)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019e), Balbúdia na Unb (2019w*), Ksander & Adams (2018)
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A cor roxa (ou púrpura) está ligada ao mundo místico e significa espi-
ritualidade, magia e mistério. O roxo transmite a sensação de tristeza e 
introspecção. Estimula o contato com o lado espiritual, proporcionando 
a purificação do corpo e da mente, e a libertação de medos e outras 
inquietações. É a cor da transformação. O ambiente roxo é misterioso 
e místico, sendo a cor apropriada para um local de meditação. Pode ser 
uma cor depressiva e melancólica, se usada em excesso. O roxo é uma 
das cores litúrgicas na Igreja Católica que se usa no período da Quaresma 
ou nas missas pelos mortos. Durante a Quaresma, a cor roxa é usada nos 
paramentos dos sacerdotes e na decoração das igrejas. Para os católicos, 
o roxo tem o significado de melancolia e penitência. A cor roxa é obtida 
através da mistura das cores primárias: azul e vermelho (“Significado 
da Cor Roxa”, 2013a).

ABCdário:

Roxo: é a cor das redes, likes, follows, unfollows. Roxo é cor do mundo 
virtual. Do mundo de aparências; Roxo me lembra a Chimamanda. 
Aaah, o Hibisco roxo.

Criamos este ACBdário analisando as imagens postadas pela turma e 
como a cor roxa está representada nelas. Re-Significamos, então, com 
palavras que vinham à mente e que fazem sentido com o que vivemos 
na disciplina.

De acordo com a definição da cor, o roxo transmite a sensação de tris-
teza e introspecção. E quando nos lembramos de redes, likes, follows, 



250

unfollows, sociedade de consumo e do mundo das aparências, que cada 
vez está mais evidente, logo vem à mente doenças psicológicas causadas 
pelos transtornos dessa sociedade líquida e distópica em que estamos 
vivendo. Será que a dor e o sofrimento podem ser evitados? Aparente-
mente, pelo Instagram sim. Mas no fundo e na realidade, a felicidade 
exacerbada das redes sociais não passa de uma felicidade passageira, 
forjada, efêmera. Ninguém escapa de si mesmo, cada um de nós carrega 
em si as suas dores, tristezas e angústias. Próprio da condição humana. 
Aceitar isso dói, mas é transformador e libertador. É na introspecção 
que se conhece cada sombra, cada medo. E é na introspecção que se 
encontram a compreensão e a coragem para superar cada sentimento 
desses. Afinal, “a saída é pra dentro”.

“Tudo é mais fácil na vida virtual,
mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade”

(Bauman, 2001, p. 75)
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2. AZUL

Tópicos Especiais 1/2019 (2019f), Tópicos Especiais 1/2019 (2019g), Tópicos Especiais 
1/2019 (2019h)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019i), Tópicos Especiais 1/2019 (2019j), Tópicos Especiais 
1/2019 (2019k)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019l), Tópicos Especiais 1/2019 (2019m), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019n)

A cor azul significa tranquilidade, serenidade e harmonia, mas também 
está associada à frieza, monotonia e depressão. Simboliza a água, o céu 
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e o infinito. É a cor da realeza (sangue azul) e da aristocracia. É uma cor 
fria, considerada a mais fria entre os tons frios de azul, verde e violeta. 
Dentre os diferentes efeitos na saúde destaca-se a diminuição da circu-
lação sanguínea, a redução da temperatura corporal e a baixa da pressão 
arterial. A cor azul é utilizada na decoração dos mais variados espaços. 
Um ambiente azul favorece o exercício intelectual e tranquiliza. É a cor 
ideal para ambientes formais, escritórios ou mesmo para o quarto de 
crianças ou adolescentes agitados, devido ao seu efeito calmante. O uso 
da cor azul em excesso pode trazer sonolência. Por sisso, é aconselhável 
que seja combinada com outras cores para evitar a monotonia. A cor 
azul estimula a criatividade. É a cor preferida de grande parte do povo 
ocidental (“Significado da Cor Azul”, 2013b).

Poemando o nosso mundo

Ahh, o azul...

Lembra o mar, o céu

Mar das férias e céu da liberdade…

Aaaah, o céu de Brasília também!

O azul me traz tranquilidade.

Casa, religião, chuva. Isso tem cor de azul. Isso tem cor de afeto. Sub-

jetividade do ser.

Quando pensamos em afeto, muitos se lembram da cor vermelha, mas 
cada ser é subjetivo, cada um tem uma forma de sentir e pensar. E por 
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que não o azul poder remeter ao afeto? Quando eu penso em afeto, eu 
penso em tranquilidade, serenidade, em liberdade, e essas palavras me 
remetem ao azul. Então para mim o Azul tem cor de afeto. E para você, 
qual cor tem o afeto?
Durante o semestre, também tivemos a possibilidade de ir ampliando 
o nosso repertório cultural e, pensando nisso, logo surge a imagem do 
cinema em nossa cabeça. (sim, você realmente começa a fazer associa-
ções o tempo todo depois de cursar essa disciplina =D rs!) Vocês, alguma 
vez, já perceberam que ao entrar em uma sala de cinema algumas telas 
são azuis?! Pois bem, essa tela azul representa para nós a criação de uma 
expectativa, uma inquietação, uma possibilidade de começo a qualquer 
tempo. Antes do filme, não existe nada, só a tela azul. Quando o filme 
inicia, tudo começa a tomar forma e o que era monocromático passa a ser 
poli, colorido, movimento. Por isso, o azul também tem a ver com começo.
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3. VERDE

Tópicos Especiais 1/2019 (s.d.), Tópicos Especiais 1/2019 (2019o), Tópicos Especiais 
1/2019 (2019p)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019q), Tópicos Especiais 1/2019 (2019r), Tópicos Especiais 
1/2019 (2019r)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019t), Tópicos Especiais 1/2019 (2019u), Tópicos Especiais 
1/2019 (2019v)

A cor verde significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde 
simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude. É cor da natureza viva. 
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Está associada ao crescimento, renovação e plenitude. O verde acalma 
e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito. O seu uso em momentos de 
depressão e tristeza pode ser reconfortante e estimulante. A cor verde 
está associada aos movimentos ecológicos e de preservação do meio 
ambiente. O verde é uma cor que harmoniza qualquer ambiente e traz 
boas energias. É recomendável o uso desta cor no banheiro para aumen-
tar a energia do local. Apesar de ser uma cor neutra, não se aconselha 
a sua mistura com cores como vermelho ou amarelo para não criar um 
ambiente muito quente, em que predominam os sentimentos de inveja, 
posse ou mesmo raiva (“Significado da Cor Verde”, 2013c).

E se for verde?
É pra VERDE perto a realidade do Brasil.
VERDE novo a nossa história, mas, dessa vez,
Abrir os OLHOS de verdade: reconhecer nas nossas matrizes de formação 
do povo brasileiro, nossas matrizes de pensamentos e comportamentos.

E então, fazer o que?
RE-PRO-GRA-MAR! (pra quem ainda não entendeu, dessa vez, tudo junto:
REPROGRAMAR!

O Brasil merece um novo sentido, urge por isso!
“nossa vida, no teu seio, mais amores”

Para nós brasileiros, impossível pensar na cor verde sem associar a 
nossa pátria, nosso Brasil. O verde de acordo com sua definição nos 
remete à esperança, liberdade, saúde e vitalidade. Esperança que nós 
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brasileiros temos de ver e viver em um país melhor, apesar de tantas 
balbúrdias do governo e de tantas tragédias que, infelizmente, ainda 
acontecem em nosso país.
Verde que emana liberdade para ser quem queremos ser, para nos 
expressarmos sem sermos reprimidos. Liberdade apenas para sermos 
livres e assumirmos nossas próprias responsabilidades, sem opressão 
por parte de ninguém. Saúde e vitalidade para ainda podermos usufruir 
o país que esperamos que um dia comece a evoluir. Verde de evolução 
e crescimento!
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4. AMARELO

Tópicos Especiais 1/2019 (2019w), Tópicos Especiais 1/2019 (2019x), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019y)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019z), Tópicos Especiais 1/2019 (2019a*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019b*)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019c*), Tópicos Especiais 1/2019 (2019d*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019e*)

A cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. 
O amarelo simboliza o sol, o verão, a prosperidade e a felicidade. É uma 
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cor inspiradora e que desperta a criatividade. Estimula as atividades 
mentais e o raciocínio. Um ambiente pintado de amarelo traz mais 
calor e iluminação. É ideal para dar a sensação de calor em ambientes 
frios e escuros. Também proporciona concentração e atenção, por isso, 
é recomendável para escritórios e salas de estudo. Em excesso, pode 
provocar distração e ansiedade. A cor amarelo-ouro (dourado) representa 
a riqueza, o dinheiro e o ouro. Está associada à nobreza, à inteligência 
e ao luxo (“Significado da Cor Amarela”, 2013d).

AMARELO
Olha ela aí, cor do ouro e da riqueza passando na sua timeline

Chegou chegando e veio pra vibrar alegria.
Assim é a cor do sol: RADIANTE

E aí, você aguenta tanto brilho ou vai amarelar?!

O que falar de uma cor que já traz em si a palavra “amar”?! Forte, né?! 
Pois, é. Amar a vida, amar o conhecimento, amar a si e ao próximo. 
Quanto à isso, paramos para pensar e nos damos conta de quanto ain-
da precisamos aprender e praticar essa lição básica de vida. Dois mil 
e dezenove (2019) é um ano que veio para fechar mais um decênio 
do século XXI, e ainda no primeiro semestre já passamos por tantos 
acontecimentos fortes, no Brasil e no mundo. Política, religião, guer-
ras, desastres naturais, violências dos mais diversos tipos. O amarelo 
em destaque nessas situações vem justamente para incidir seu brilho e 
denunciar os atos de covardia, repressão, autoritarismo, corrupção que 
ainda insistem em persistir.
Durante a disciplina, o amarelo teve uma face voltada para essas ques-
tões. Mas ainda bem que não é só isso. O amarelo vai além. Ele tem seu 
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charme e sabe expressar a vitória e a prosperidade. Sua ligação com a 
riqueza nos faz pensar que esta ultrapassa os limites da matéria e segue 
rumo ao intangível, mas que continua sendo existencial, como a riqueza 
de conhecimento, por exemplo. Depois de um semestre como esse, com 
tantas leituras e repertórios, vivências e experiências, indubitavelmente 
nos tornamos mais ricos social e culturalmente. E já que agora possuímos 
esses tesouros, cabe a cada um de nós pensar em maneiras de continuar 
investindo e multiplicando essas riquezas.
Por falar em riqueza, disciplina e leituras, amarelo representa sabe 
mais o que?
A tendência da estação de tópicos especiais: tenha sempre com você 
um amarelo marca-texto. #ficaadica
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5. LARANJA

Tópicos Especiais 1/2019 (2019f*), Tópicos Especiais 1/2019 (2019h*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019h*)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019i*), Tópicos Especiais 1/2019 (2019j*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019k*)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019l*), Tópicos Especiais 1/2019 (2019m*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019n*)

A cor laranja significa alegria, vitalidade, prosperidade e sucesso. É uma 
cor quente resultado da mistura das cores primárias vermelho e ama-
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relo. Está associada à criatividade, pois o seu uso desperta a mente e 
auxilia no processo de assimilação de novas ideias. Energia, entusias-
mo, comunicação e espontaneidade são palavras chaves, associadas ao 
laranja. O laranja é uma das tonalidades que lembra verão, calor, diver-
são, liberdade e atitudes positivas. Algumas vibrações negativas da cor 
laranja são o nervosismo, ansiedade e descontentamento, motivo pelo 
qual não deve ser usada por pessoas estressadas ou que se irritam com 
facilidade. Um ambiente com a cor laranja pode provocar os mesmos 
efeitos que a cor vermelha no que se refere a estímulos do apetite e pro-
pensão para os diálogos. É recomendável para cozinhas, salas de jantar 
e salas de visitas, sempre sem haver excesso no seu uso (“Significado 
da Cor Laranja”, 2013e).
Na vez do laranja, vale registrar mais um momento ápice de eferves-
cência criativa durante a disciplina. Como somos “Pela pluralidade”, 
o laranja vai no plural (valeu o trocadilho!)

Lá vem o Pantera Negra
Ansioso por ser o próximO doador de memórias
Resta saber se nO conto da Aia ele poderá
Adentrar e resgatar a Russian Doll das
Neuroses do tempo que também afetaram Zootopia.
Já é momento de viver Uma história de amor e fúria e,
Aliás, O preço do amanhã é
Sem dúvidas, a Coisa mais linda de se ver
tudo isso, pode não fazer o menor sentido pra você, mas se assistiu a Next 
gen, ao invés de laranja, você, talvez, esteja pensando mais em roxo.

Neste acróstico, trouxemos os títulos dos produtos culturais (filmes e 
séries) apresentados pelos grupos de alunos e discutidos em sala. Mais 
um inesquecível momento de partilha e aprendizado.
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6. VERMELHO

Tópicos Especiais 1/2019 (2019o*), Tópicos Especiais 1/2019 (2019p*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019q*)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019r*), Tópicos Especiais 1/2019 (2019r*), Tópicos 
Especiais 1/2019 (2019s*)

Tópicos Especiais 1/2019 (2019t*), Artwoonz.com (2019u*), Tópicos Especiais 
1/2019 (2019v*)
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A cor vermelha significa paixão, energia e excitação. É uma cor quente. 
Está associada ao poder, à guerra, ao perigo e à violência. O vermelho 
é a cor do elemento fogo, do sangue e do coração humano. Simboliza 
a chama que mantém vivo o desejo, a excitação sexual e representa os 
sentimentos de amor e paixão. No contexto religioso, o vermelho é a 
cor da carne, do pecado, do diabo, da tentação; é a cor que provoca a 
paixão carnal e o desejo. Na política, a cor vermelha está associada ao 
espírito revolucionário. É a cor do Comunismo e da ideologia política 
de esquerda. A cor vermelha estimula o sistema nervoso, a circulação 
sanguínea, dá energia ao corpo e eleva a autoestima. Um ambiente pin-
tado de vermelho se torna vibrante, com glamour, requinte e estimula 
a sexualidade. Em excesso, pode provocar inquietação, nervosismo e 
confusões. Na sala e cozinha, o vermelho estimula o apetite e deixa o 
ambiente mais convidativo (“Significado da Cor Vermelha”, 2013f).

Vermelho - cuidado com sua intensidade, mas nada contra suas implicações:

Vermelho lembra sangue
que lembra líquido

que lembra liquidez
Que lembra modernidade

Que lembra Bauman
Que lembra pós-panóptico.

Opa! em tempos de modernidade líquida, o que é isso mesmo?

Por isso, cuidado, com carinho mesmo. Não queremos uma vida descartável, 
queremos uma vida para valer e para fazer durar. A fluidez das relações 
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como está posta na modernidade líquida há de ser superada. As contribui-
ções de Bauman (2001, p. 121) nos auxiliam a pensar com mais profundi-
dade a atenção a essas questões: humanas. As definições de modernidade 
líquida dada por ele, realmente nos auxiliam a ver como estamos agindo 
de maneira impulsiva e preocupante em nossas relações sociais, fazen-
do com que o ser humano estabeleça relações apenas para ser útil para 
alguma necessidade e logo em seguida descartado. Como diria o referido 
autor, “estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo”. 
De quem é a culpa? Vai saber… talvez não consigamos a resposta.
Mas, de quem é a responsabilidade por transformar essas relações 
líquidas em relações afetivas duradouras e valorosas (Bauman, 2004)? 
Acreditamos que de todos nós, de cada um de nós.
Logo se vê que é uma questão de escolha. E de mudança também.
Portanto, após passar por esse trilhar de entre cores, que tal mudar as 
lentes e experimentar ver o mundo por um novo prisma?

(IN)Conclusão e Novos caminhos

Expectativa
Novidades (nesta disciplina, tivemos muitas)
Textos (e quantos!!!)
Ressignificar
Elogio à Escola
Conhecimento
Ociosidade
Resiliência
Estar presente e lembrar que (#temqueestudar)
Sororidade
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Aprender a abrir a mente. Aprender a não criar expectativa. Deixar que 
as novidades aconteçam, no fluxo da experiência. A cada novo texto, 
ampliar nosso repertório educacional e ressignificar nossas ideias. En-
tender a escola como um elogio para as nossas vidas e para as nossas 
crianças. Buscar conhecimento significativo em primeiro lugar. Nunca 
ficar na ociosidade, porque se você para, nada mais sai do lugar. Ser 
resiliente, estar presente e ter sororidade com as pessoas. Estas são as 
principais lições dos aprendizados que tivemos durante o cursar da dis-
ciplina “TETEDU”, abreviatura que acabou virando o nome carinhoso 
da disciplina.
Gratidão pela oportunidade de experienciar esse momento de cria-
ção e produção de novos significados. O esforço com certeza tem seu 
valor. Afinal, como nos dizem Larrosa e Kohan (Larrosa, 2017, p. 1) 
“A experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura.”
Agora, chegou a hora de passarmos a palavra para a próxima turma. 
Que imagens e cores irão se revelar?
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Comunicação, Afeto e Inclusão na Educação 
Especial a partir da Experiência no Movimento 
Internacional de Dança

Elizabete Maria de Souza Silva
Gustavo Chaves Machado 

Buscamos neste capítulo1 referências que transitam por campos da 
educação, tecnologia e comunicação. Com interesse em fundamentar 
estas áreas, inserimos neste trabalho a experiência que envolve estudantes 
da rede pública no âmbito da educação especial e o evento Movimento 
Internacional de Dança (MID) que ocorreu no ano de 2019 em Brasília, 
Ceilândia, Gama e Taguatinga no Distrito Federal. Durante algumas 
leituras, nos deparamos com bibliografias críticas que apresentavam 
fundamentações, discussões e conceitos relacionados aos campos do 
nosso interesse, que afetaram e influenciaram nossas visões de mundo, 

1. O presente capítulo é fruto da experiência em sala de aula, na disciplina de 
Educação, Tecnologia e Comunicação (ETEC), ministrada na Faculdade de 
Educação da Universidade de Brasília no segundo semestre de 2019 e que 
proporcionou discussões entre o campo das artes, especificamente, a dança e 
suas relações com aparatos tecnológicos, comunicação em sala de aula, prática 
pedagógica e apresentação performática em espaços não formais de ensino. A 
partir das discussões destas áreas, nosso foco envolveu o evento “Movimento 
Internacional de Dança (MID) de 2019 que aconteceu no DF. Desta forma, 
temáticas sobre o corpo, movimento, brincadeiras e respeito na formação de 
docentes e estudantes da educação especial fizeram parte da contextualização 
destas experiências.
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além de proporcionarem experiências e relações com o próprio processo 
de pensar o amplo campo da educação.

Através de leituras como as de Araújo (2019); Barbero (1997); 
Brandão e Schmidt (2007); Coli (1995); Larrosa (2011); Santaella (2012); 
Sodré (2006); procuramos estabelecer conexões com nossa proposta de 
estudo. Neste caso, pensamos a dança como forma de inclusão social no 
contexto da educação especial. Para direcionar de forma mais específica, 
utilizamos o Movimento Internacional de Dança (MID) que ocorreu no 
Distrito Federal (DF) em 2019.

Desta forma, buscamos aproximar as discussões sobre o processo de 
relação entre a educação e as artes, envolvendo formas de mediação a 
partir da comunicação com este exemplo. Também partimos, conside-
rando, a reflexão sobre a dança enquanto expressão artística e forma de 
comunicação para estimular atenção, respeito e formação social na vida 
de estudantes inseridos na Educação Especial da rede de ensino do DF.

Pontos Iniciais: Arte e Possíveis Desdobramentos

A partir de algumas ideias e observações sobre as áreas de estudo, 
uma das propostas que almejamos trabalhar envolvia o campo da arte. 
Neste caso, entendemos que a dimensão desta palavra é complexa e 
muito delicada, que deve ser utilizada com bastante atenção.

Para Coli (1995, p. 7) “Dizer o que seja arte é coisa difícil. 
Um sem-número de tratados de estética debruçou-se sobre o problema, 
procurando situá-lo, procurando definir o conceito”. Aqui, neste capítulo, 
não pretendemos definir a palavra arte e, muito menos, de evidenciar algum 
grau de valor sobre determinada expressão e/ou manifestação artística.
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Ainda, de acordo com Coli (1995, p. 7) percebemos que a palavra 
arte apresenta uma diversidade de pensamentos e pode ser interpretada 
de várias maneiras e contextos, pois “se buscamos uma resposta clara 
e definitiva, decepcionamo-nos: elas são divergentes, contraditórias, 
além de frequentemente se pretenderem exclusivas, propondo-se como 
solução única”.

E esta divergência na busca por uma contextualização única da palavra 
arte, também é apresentada por Santaella (2012) e reforça que é preciso 
ter cuidado e entender que o sentido da palavra pode sofrer variações.

Poucos fenômenos são tão difíceis de definir quanto a arte. Uma das 
razões dessa dificuldade provém do fato de que a arte é uma produção 
histórica. Isso significa que não existe uma definição universal que 
dê conta de todas as variações da criação artística no tempo e no 
espaço. A arte varia de acordo com os instrumentos, meios e técnicas 
de que historicamente dispõe; varia, também, de acordo com as 
funções sociais a que se destina e que não são as mesmas em todas 
as sociedades; varia, ainda, de acordo com os valores humanos que 
expressa (Santaella, 2012, p. 26).

Para o nosso caso, buscamos, de acordo com a relação de função 
social e valores que Santaella (2012) destaca, o envolvimento da arte 
pela vivência e experiência por parte de situações criadas pelo ser huma-
no. Incluímos a dança, em especial, como linguagem artística e que foi 
utilizada como proposta de aproximação pedagógica e na contribuição 
de diferentes estudantes inseridos em um processo de educação especial. 
Assim sendo, nossas propostas circulam pelas variações, relações e 
interpretações diversas a partir do contato com experiências artísticas.

Como criação, a Arte é uma transfiguração do real, sendo a expressão 
máxima da relação do homem com o meio e constituindo-se em 
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seu primeiro canal de comunicação na busca do estabelecimento de 
vínculos com o grupo (Brandão & Schmidt, 2007, p. 45).

Partindo desta referência, pensamos no campo da arte como forma 
de aproximação, nas expressões, diálogos e formas de comunicação 
entre diferentes tipos de relação que as próprias pessoas criam. O ato 
de dançar, por exemplo, refere-se a um conjunto de acontecimentos 
que não precisa, necessariamente, de que alguém aperte algum tipo de 
botão, uma vez que nada separa este acontecimento daquilo do qual se 
fala. Dança é o antes e o depois, podendo ser vivenciada por qualquer 
pessoa. Este é o acontecimento que ocorre, é desta forma que percebe-
mos a dança como movimento.

Nas observações de Araújo (2019), enfatizando uma experiência 
vivida em uma dissertação de mestrado sobre a área da dança, ele aponta 
que, (2019, p. 275) “Segundo as autoras Greiner e Katz (2001) a dança 
é uma arte que se utiliza do corpo para estar no mundo. Por meio da 
dança o indivíduo acessa o que é subjetivo”. Desta forma, o ato de dan-
çar colabora para que estudantes da educação especial também acessem 
suas próprias subjetividades, criem seus repertórios e seus mundos.

A dança é a arte de expressão do movimento. Por meio da dança, 
somos capazes de conhecer o próprio corpo de forma lúdica e 
criativa; de explorar o espaço; e de respeitar a identidade do outro. 
Este posicionamento de Araújo (2019) aproxima os laços de afeto 
criados através da expressão artística e que comunica determinadas 
mensagens e experiências para sujeitos, colaborando para formações 
subjetivas e carregadas de emoção. No caso da educação especial, essa 
relevância se faz ainda mais contundente, já que a dança “favorece o 
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desenvolvimento de habilidades adaptativas sociais, de comunicação 
e autonomia” como nos coloca Lima e Bosque (2010), contribuindo 
também de forma efetiva para o encorajamento e a integração da criança.

Assim, partindo da dança como forma de expressão humana e que 
faz parte do amplo campo da arte, consideramos aproximações com o 
próprio teatro, que também evidencia um papel relevante na formação 
dos indivíduos e que estrutura um ambiente facilitador e agregador, 
desenvolvendo experiências que podem vir a contribuir, resultar e auxiliar 
o desenvolvimento motor e cognitivo dos estudantes. Ao participarem 
das propostas de atividades de dança, os alunos começam a perceber 
que são capazes de realizar o que está sendo apresentado e conseguem 
superar suas limitações, frustrações e, assim, conseguem iniciar um 
processo de resgate de autoestima e confiança neles próprios.

Dança como Experiência para Alunos da Educação Especial

Nesta perspectiva, a busca se deu como proposta de aplicação das ativi-
dades de dança aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), 
apresentando resultados significativos nos aspectos afetivos e sociais, 
tornando-os confiantes, impulsionando-os a busca por novas experiên-
cias. A dança vem somar ainda mais para o bem-estar destas crianças, 
conseguindo fazer sua inclusão social, pois não podemos esquecer que 
as atividades propostas buscam favorecer a formação de indivíduos para 
a vida social dentro e além dos muros escolares.

Os alunos com NEE, muitas vezes, tornam-se limitados com o 
esquema corporal, ocasionadas pela falta de estímulos e até pela exclusão 
e rejeição do convívio social, o que vem a causar, em diversos momentos, 
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a carência para a execução de alguns movimentos. Essa privação pode vir 
a atrasar o desenvolvimento da psicomotricidade, da consciência corporal 
e, também, afetando na baixa autoestima. Assim, através do ato de dançar, 
estes alunos desafiam essa imagem estética, expondo a superação de 
limites que já foram impostos a eles, apresentando suas possibilidades 
muitas vezes julgadas impossíveis, além de estarem desenvolvendo-se 
cognitivamente, afetivamente, expressivamente e socialmente.

Figura 1
Material de divulgação do Movimento Internacional de Dança, 2019, DF.

Movimento Internacional de Dança (2019). Vem dançar com a gente! [Panfleto]. MID.
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Estas possibilidades mostram que a dança na escola pode ser mui-
to importante para estudantes e professores. A dança pode agir como 
atividade motivadora, contribuindo de forma significativa nas aulas 
de professores e na socialização de estudantes. Estas aproximações 
em sala de aula podem ocorrer não só porque contém benefícios que 
auxiliam no desenvolvimento e formação do grupo de estudantes, mas 
por apresentarem várias outras características que poderiam melhorar 
a situação que se encontra hoje a escola pública, principalmente a 
educação especial.

Deve-se pensar a dança como uma configuração artística constituída 
pelo corpo em que desenvolve movimentos intencionais no tempo e no 
espaço, entendendo que dança não se faz apenas dançando, mas também 
sentindo e pensando: dançar é apresentar-se por inteiro.

Dentro desta perspectiva foi inserido em uma Escola Classe da Secre-
taria de Educação do Distrito Federal um projeto intitulado Movimento 
Internacional de Dança (MID)- Jardim de Inverno e sendo apresentado 
nesta disciplina em questão. O projeto teve alguns desdobramentos, 
levando em consideração as especificidades dos alunos com NEE e 
atividades lúdicas que remetessem ao espetáculo, assim o folder de 
divulgação foi apresentado aos alunos, a Instituição escolar e aos pais.

Buscando Referências: Aproximações de Imagens de Arte para o 
Contexto do Espetáculo “Jardim de Inverno”

Dentro da programação do Movimento Internacional de Dança, o 
espetáculo Jardim de Inverno foi escolhido para ser apresentado para as 
crianças especiais. Para buscar aproximações com a temática da peça, 
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dentre as atividades oferecidas, foi necessária a utilização de imagens 
pertencentes ao campo da história da arte europeia em sala de aula.

Estas imagens auxiliaram os estudantes no processo de compreen-
são de qual inverno estava sendo proposto e como determinadas ima-
gens contextualizavam aquela situação. Optamos por imagens de arte 
europeia que apresentavam relações com paisagens de campo e com 
a estação do inverno. Nomes como do pintor renascentista holandês 
Pieter Bruegel (1525 – 1569), o expressionista abstrato russo Wassily 
Kandinsky (1866 - 1944) e do pintor considerado um dos grandes nomes 
do pós-impressionismo, Vincent Van Gogh (1853 – 1890).

Figura 2
Pieter Bruegel - Caçadores na neve, 1985

(“Os caçadores na neve”, 2005)
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A palavra inverno, neste caso, foi o ponto principal que serviu 
como referência para que os estudantes conseguissem interpretar como 
poderia ser a proposta aplicada na apresentação que iriam assistir no 
evento de dança.

Figura 3
Wassily Kandinsky – Paisagem de Inverno, 1909

(“Paisagem de Inverno”, s.d.)

Sabemos que no Brasil é diferente a forma como tratamos as estações 
do ano e, para grande parte da população, a ideia de inverno com neve 
é contraditória. Foi necessário trabalhar formas de leitura das imagens 
com a turma de estudantes, pois a ideia de inverno para as crianças era 
diferente e outros aspectos poderiam formar parte de suas ideias sobre 
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esta determinada estação do ano. Percebemos a importância das leituras 
de imagem, de acordo com (Santos, 2005, p. 556):

Quando se lê uma imagem estabelecemos um diálogo com ela, onde 
o simples gostei ou não gostei ganha dimensões de troca e conheci-
mento, ao deixar que a obra nos faça perguntas, nos provoque e nos 
incite. O que está em jogo, são as nossas vivências e percepções de 
mundo, onde cada espectador irá compreender a imagem através 
de seu olhar.

Figura 4
Vincent Van Gogh – Duas camponesas cavando num campo com neve, 1890

(“Vincent van Gogh - Two”, s.d.)

Considerando que apresentar imagens com a temática de inverno 
poderiam provocar diferentes percepções, buscamos aproximar deter-
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minadas situações da peça através de produções de artistas. Portanto, 
nossa intenção de proporcionar esclarecimentos sobre o espetáculo que 
estava na programação do MID envolveu obras de artistas europeus.

Mesmo que sejam imagens de arte relacionadas com o contexto de 
artistas europeus, elas foram uma base importante para a construção 
do processo de deslocamento, interação e participação no processo do 
MID – 2019. “as representações visuais são artificialmente criadas, 
necessitando para isso da mediação de habilidades, instrumentos, su-
portes, técnicas e mesmo tecnologias” (Santaella, 2012, p. 18).

A partir de recursos como computadores notebooks e datashow, foi 
possível apresentar estas imagens e explicar o contexto da peça Jardim 
de Inverno para os estudantes.

Perspectivas da Dança por Meio do MID

A nossa proposta foi de trazer a dança para dentro das escolas por 
meio do Movimento Internacional de Dança (MID), que é um projeto 
interdisciplinar que convoca o público do Distrito Federal para uma 
imersão na arte da dança. O mesmo ato é realizado pelo Instituto Bem 
Cultural e foi selecionado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria 
de Estado de Cultura do Distrito Federal, em parceria com a embaixada 
da França e também da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Esta ação acontece desde 2016 e, neste ano de 2019, contou com a 
sua 3ª edição entre os meses de Abril e Maio. O projeto incluiu estu-
dantes e professores da rede pública de ensino. Foi elaborada uma ação 
exclusiva que contemplou 400 alunos com NEE e 45 professores que 
prestam Atendimento Educacional Especializado (AEE) e são atuantes 
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em Sala de Recursos. É importante salientar que o objetivo também 
foi de proporcionar oportunidade para que estes alunos entrem em 
contato com o universo lúdico da dança, além de estimular o professor 
a inseri-lo em sua prática educativa. Assim aconteceu uma formação 
complementar envolvendo estes professores e, também, para as crian-
ças que receberam a notícia de que as portas do teatro seriam abertas, 
exclusivamente, para que elas pudessem prestigiar o espetáculo Jardim 
de Inverno da Cia Cielo Raso.

A formação destes professores teve como base Larrosa e Heidegger 
em uma experiência do saber. A noção desta experiência como trans-
formação, atravessamento, atropelamento, encontro, segundo o pensa-
mento de Martin Heidegger (2003), se desdobra para chegar aquilo que 
chamamos de devir pedagógico da experiência, ou seja, sua modulação 
para o campo da educação. Este movimento de modulação se fez neces-
sário para que pudéssemos vislumbrar o termo mediação exatamente 
na perspectiva da experiência e não mais na lógica de decodificação.

Agregam-se a este movimento as contribuições de Jorge Larrosa (2011) 
acerca dos princípios (exterioridade, alteridade, alienação, reflexividade, 
subjetividade, transformação, passionalidade e passagem) e inibidores 
(excesso de informação, excesso de opinião, excesso de trabalho e 
excesso de falta de tempo) da experiência e acerca da impossibilidade 
de assegurar sua feitura, podendo-se apenas mediá-la por meio do 
estabelecimento de condições em que se deem a ativação de tais prin-
cípios e a desativação de tais inibidores.

Segundo Larrosa (2011, p. 4), “a questão da experiência tem muitas 
possibilidades no campo educativo, sempre que sejamos capazes de 
lhe dar um uso afiado e preciso”. Reconhecer o devir pedagógico da 
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experiência é basicamente reconhecer essas possibilidades, entendendo 
que este devir pedagógico da experiência consiste em assegurar não a 
feitura dela em um contexto educativo, mas as condições para que ela 
seja feita – já que é singular, intransferível, subjetiva; escapa ao con-
trole de indicadores e sistemas; não se permite prever com exatidão. 
Não se trata de conduzir na direção de uma experiência estética, mas 
de constituir estas possibilidades.

Figura 5
Dia do espetáculo, 23/04/2019

Arquivo pessoal

Achamos a frase: ninguém é igual a ninguém (que faz parte do 
livro intitulado “Ninguém é igual a Ninguém” de Regina Otero) em 
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que nos deixa claro a compreensão da importância da valorização, 
do acolhimento e do respeito as  diferenças individuais, físicas e, que 
assim, não há receita para fazer arte e dança. O docente deve apenas 
aviar (relembrando um termo de décadas passadas), mas esta receita é 
pessoal, não serve para todo mundo. Em uma sala de aula é a mesma 
coisa: o desnivelamento existe, e cada caso é um caso. O ritmo é sempre 
o mesmo e a vontade de dançar é de cada um. Assim, a dança deve ser 
abordada na sensibilidade e na verdade de cada sujeito e pensando, 
particularmente, nestas crianças tão especiais.

Figura 6
Dia do espetáculo, 23/04/2019

Arquivo pessoal
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O dia do espetáculo foi muito aguardado por todas as crianças e o 
momento de chegada e visita ao local foi eufórico e de muita alegria 
para todos. A sensação de estarem vivenciando o espaço e o contato 
com uma expressão artística foi observado com muita atenção pelo 
corpo docente responsável naquele momento. A imagem que segue 
abaixo (ver figura 7) mostra um dos integrantes e responsáveis pela 
organização do espetáculo apresentando para as crianças o local e a 
peça que será realizada.

Figura 7
Apresentação da proposta do espetáculo para as crianças

Arquivo pessoal (23/04/2019)
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O momento do espetáculo foi dividido entre a apresentação inicial 
do que seria a proposta temática, o que as crianças iram ver e, depois, 
a obra, de fato, no palco (ver figuras 8 e 9).

Figura 8
Um dos momentos de apresentação do espetáculo Jardim de Inverno

Arquivo pessoal (23/04/2019)

Durante o momento de apresentação do espetáculo, as crianças foram 
envolvidas e se sentiram parte de tudo o que estava acontecendo no local. 
A presença do elenco, o cenário do palco e todas as movimentações 
que foram realizadas atraíam os olhares atentos de todas as crianças 
que estavam no local.
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Figura 9
Elenco conversando com as crianças, após o final do espetáculo

Arquivo pessoal (23/04/2019)

Durante todo o momento da apresentação do espetáculo, o intuito do 
elenco e toda organização do evento foi de deixar as crianças tranquilas, 
inseridas e pertencentes ao ambiente da dança. A chegada, o momento 
de apresentação e o encerramento com a roda de conversa reunindo o 
elenco foram pontos significativos para que as crianças observassem que 
aquele local e todos os acontecimentos existentes ali, também faziam 
parte de suas vidas.

Considerações Finais

A experiência de apresentar o trabalho sobre Educação Especial e 
relações com a dança foi, para nós, algo único e agregador.  Entendemos 
que o contato com a arte é carregado por afeto, emoções e sentimentos.
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A dança como área artística apresenta movimento, interação e 
dinamismo. Através de expressões corporais inseridas na apresentação 
“Jardim de Inverno” na Mostra Internacional de Dança (MID) de 2019, 
percebemos que foi possível contextualizar por meio de propostas visuais 
e cênicas, a ideia do espetáculo.

Em sala de aula, também nos aproximamos, enquanto estudantes em 
processo de formação acadêmica no âmbito da Pós-Graduação, de um 
modo ainda mais forte das discussões e problematizações que surgiam 
e surgiram em diversos momentos pelas leituras e debates com toda 
a turma. Estes momentos também nos fizeram sentir com muito mais 
ênfase o lado humano da educação.

Deixamos claro que são inúmeros os desafios ainda a serem trans-
postos para que se efetive realmente uma transformação no ensino, 
principalmente quando pensamos em uma atividade tão diferenciada 
como esta do espetáculo oferecido pelo Movimento Internacional de 
Dança, sendo importante a valorização da formação do professor, bem 
como uma mudança na própria estrutura escolar. Mas, ainda que esses 
obstáculos existam, é inegável perceber os benefícios de uma mudança 
no ensino que se faz mais necessária a cada dia que passa e que pede 
o esforço de todos os envolvidos. Uma práxis que contribuiu, e muito, 
no desenvolvimento integral destes alunos com NEE – corpo, mente, 
emoção, ação e autonomia, nos levando a entender que o saber “entra” 
pelos sentidos e não somente pelo intelecto (“Frei Betto”, 2018).

E, nestas observações apresentadas pelo exercício do seminário na 
disciplina de Educação, Tecnologia e Comunicação- (ETEC) com a 
referência do espetáculo, refletimos sobre a importância de aproximar 
expressões artísticas de estudantes. Assim, a dança agiu como meio de 
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expressão artística que se tornou forma de comunicação. Uma forma 
de comunicação carregada de afeto!
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