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Design inclusivo e Persuasivo



APRESENTAÇÃO

Há mais de dois anos, o mundo enfrenta o desafio de reaprender 
a viver, num processo de adaptação à virtualidade. Uma transformação 
que, para diversos cientistas da comunicação, acelerou o processo de 
virtualização dos seres humanos e de suas relações para com o outro e, 
obviamente, com os meios de comunicação. Sem dúvida, testemunhamos 
uma reconfiguração do ecossistema midiático. Com esse tema norte-
ador às conferências, realizamos o 5º Congresso Internacional Media 
Ecology and Image Studies – MEISTUDIES, que contou com o tema 
“A virtualização do novo ecossistema midiático”. O evento também 
foi marcado pela realização paralela do VI Seminário Internacional 
Red ITC, evento que nos acompanha pelo terceiro ano consecutivo.

Já em sua quinta edição, o MEISTUDIES repetiu a sua progra-
mação e formato de participação totalmente assíncrono, colaborando 
com a preservação da saúde cognitiva dos participantes. Acreditamos 
que o conteúdo assíncrono facilita a disseminação do conhecimento, 
e está é a nossa missão como evento científico. Para tanto, contamos 
com a parceria dos 15 conferencistas e das coordenações das 13 mesas 
de trabalho, um staff que reuniu mentes representantes de nove países.

O evento continuou a ser organizado pelo GENEM – Grupo de 
Estudos sobre a Nova Ecologia dos Meios (Universidade Estadual Paulista 
– UNESP, Brasil) e pelo Departamento de Ciências da Comunicação da 
Universidade Técnica Particular de Loja - UTPL (Equador). Também 



contou com apoio da Cátedra Latino-americana de Narrativas Transmídia 
(sediada na Universidade Nacional de Rosario, Argentina), do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação (Universidade Estadual 
Paulista – UNESP, Brasil), do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Comunicação – menção em Investigação e Cultura Digital (Universidade 
Técnica Particular de Loja – UTPL, Equador), do Programa de Pós-Gra-
duação em Jornalismo (Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, 
Brasil), da Red ITC - Internet, Tecnologia e Comunicação (Espanha), 
da Red INAV – Rede Ibero-americana sobre Narrativas Audiovisuais, 
Observatorio de Comunicación UTPL e da Ria Editorial.

E de uma de nossas entidades apoiadoras, a portuguesa 
Ria Editorial, surge esta obra científica. Nela, são publicados textos 
resultantes dos resumos expandidos apresentados no MEISTUDIES, 
aprovados às cegas por pares acadêmicos. Finalmente, e após avaliação 
da obra como um todo, apresentamos mais uma ação do congresso, 
juntamente com a Ria Editorial e a Universidade Técnica Particular de 
Loja, no sentido de democratizar o conhecimento. Com este livro, a 
ciência não fica limitada a fronteiras e distâncias. Como se trata de um 
livro de acesso grátis e em formato digital, materializa-se apenas uma 
coisa: o conhecimento. Boa leitura.

Andrea Versuti
Denis Renó

Diana Rivera
Jesús Flores

Vicente Gosciola
Diretores Acadêmicos

Luciana Renó
Diretora Geral
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POTENCIALIDADES DO DESIGN INCLUSIVO 
ATRAVÉS DA TRANSDISCIPLINARIDADE

Guilherme Cardoso Contini1

Cassia Leticia Carrara Domiciano2

Fernanda Henriques3

O Design é um campo que possibilita o desdobramento de pes-
quisas e projetos com focos totalmente diversos, o que fica cada vez mais 
evidente com o passar dos anos. Pode-se constatar o quanto aconteceram 
grandes mudanças no mundo desde as primeiras definições de forma, 
função, adequação e utilidade do design (Cardoso, 2013). Verifica-se a 
multiplicação de cenários complexos onde é preciso repensar conceitos 

1. Mestre em Mídia e Tecnologia e Doutorando em Design (PPGDES) da UNESP, 
coord. do Erótica LAB: espaço de tec. e igualdade de gênero e idealizador do Diversa 
Lab: consult. em diversidade, inclusão e design. guilherme.contini@unesp.br

2. Livre Docente em Design Gráfico e Editorial. Prof. em Design Gráfico e Editorial 
pela Univ. Estadual Paulista - UNESP e Doutora em Estudos da Criança - Com. 
Visual e Expressão Plástica Univ. do Minho, Portugal. cassia.carrara@unesp.br

3. Doutora em Comunicação e Semiótica. Professora Doutora em Comunicação e 
Semiótica pela PUC-RJ e Diretora da FAAC, Universidade Estadual Paulista - 
UNESP. fernanda.henriques@unesp.br
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anteriores frente os desafios contemporâneos na busca por respostas 
ou por reformulações ás perguntas que vinham sendo feitas anos atrás.

Rafael Cardoso também definiu o design como “um campo de 
possibilidades imensas no mundo complexo em que vivemos. Por ser 
uma área voltada, historicamente, para o planejamento de interfaces e 
para a otimização de interstícios, ela tende a se ampliar”. Essa ampliação 
se dá ao mesmo tempo em que o sistema se torna mais e mais complexo 
e cheio de subjetividade. Já dizia Cardoso, que “a principal lição para 
o design talvez seja a de que não existem receitas formais capazes de 
equacionar os desafios da atualidade” (Cardoso, 2013).

Quando se tem por premissa a necessidade de uma sociedade 
mais equânime, é possível dissertar sobre as possibilidades em design a 
partir do viés da inclusão, pensando na diversidade humana como base 
indispensável para projetos. Aliás, adotar um pensamento inclusivo é 
necessário em diversas áreas existentes, reiterando a importância dos 
saberes plurais e acessíveis. O design inclusivo traz consigo, portanto, 
uma importância potencial para transformação social nos projetos de 
design.

Nota-se que “todos os cidadãos se tornam público-alvo de pro-
jetos inclusivos” (Silva, 2011) e devem ser lembrados pelos designers 
desde o processo criativo, até o processo técnico e colaborativo de um 
projeto. O público se torna parte do processo.

Essa a prática do olhar para a inclusão e a da aproximação com 
a interdisciplinaridade tornaram-se frequentes ao se projetar no design. 
A origem dessa preocupação se deu há algum tempo, considerando o que 
Victor Papanek publicou na obra intitulada Design para o Mundo Real 
(Papanek, 1971). O texto, hoje considerado uma das mais importantes 
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obras para os estudos da relação entre o design e as demandas sociais, 
trata da “volatilidade” contemporânea da área e direciona o designer 
para olhar o mundo à sua volta: o mundo real fora dos escritórios e 
agências onde existiam desigualdades raciais, conflitos políticos e 
problemas sociais diversos.

Para explorar ao máximo o campo em questão, é indispensável 
aplicar metodologias e aproximações temáticas transdisciplinares. E o 
design inclusivo com uma abordagem projetual potencialmente trans-
disciplinar, torna possível balizar as relações revisitando terminologias 
e conceitos de cada uma das áreas exploradas.

Design Inclusivo e Design Participativo

Os campos do Design Inclusivo e do Design Participativo andam 
lado a lado e podem ser considerados como complementares no processo 
de pesquisa e de projeto na área do design. Com abordagens específicas, 
cada um deles traz ferramentas para que os projetos de design sejam 
cada vez mais inclusivos, acessíveis e feitos com e para todos e todas.

Indo de encontro ao objetivo deste artigo, é necessário anali-
sar com certa profundidade os termos e origens que possibilitaram o 
desenvolvimento destes campos. Por si só, o design busca de forma 
direta e/ou indireta a introdução de novos conceitos na sociedade para 
solucionar problemas que foram encontrados pelos usuários na relação 
produto-usuário (Gomes & Quaresma, 2018).

Portanto, quando se entende o Design Inclusivo como uma 
abordagem projetual potencialmente transdisciplinar, é possível ana-
lisar que um dos objetivos dele é compreender necessidades reais de 
grupos minoritários que buscam constantemente os seus direitos como 
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cidadãos (Gomes & Quaresma, 2018). Por outro lado, o termo tem 
uma diferenciação do significado de Acessibilidade, como pontuado 
por Danila Gomes e Manuela Quaresma:

É importante ficar claro que Acessibilidade e Design Inclusivo 
são conceitos diferentes, com olhares diferentes. Um se destina 
exclusivamente à busca de soluções com adaptações em ambientes, 
em produtos ou em serviços para atender às diferenças funcionais, 
já o outro busca soluções onde o olhar para diversidade seja a 
essência do projeto. (Gomes & Quaresma, 2018, p. 19)

Partindo do Design Inclusivo e dessa definição de Acessibili-
dade, tem-se um foco de análise importante para este artigo. Segundo 
Fernanda Henriques e Cássia Domiciano (2015):

O design de produtos e/ou serviços do cotidiano devem ser 
acessíveis e utilizáveis por um número razoavelmente possível 
de pessoas de uma base global, e em uma ampla variedade de 
situações sem que [...] haja a necessidade de adaptações especiais. 
(Henriques & Domiciano, 2015, p. 3)

Percebe-se, portanto, que o Design de Informações, Serviços e/
ou Produtos deve ser para todos e todas, possibilitando aos designers e 
projetistas o apoio de profissionais de outras áreas, o que contempla a 
prática transdisciplinar que será mencionada mais à frente.

Nas análises de Cátia Silva (2011) sobre as considerações de 
Edward Steinfeld (2004), temos que o design inclusivo tem como objetivo 
“encontrar soluções que não atendam apenas a indivíduos portadores de 
deficiência permanente, mas que beneficiem o maior número possível de 
utilizadores independentemente das suas características” (Silva, 2011).
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É no Design Inclusivo que os projetos de produtos, ambientes e 
serviços se desenvolvem com a participação do usuário no processo, a 
fim de reconhecer as dificuldades ou as condições atípicas deles, para 
desenvolver algo efetivo e direcionado pela inclusão. Sendo assim, o 
usuário é pertencente ao processo e coautor do produto inclusivo.

Para muitas pessoas, o Design Inclusivo é conhecido como 
“Design Universal” ou “Design para todos” e “busca evitar a necessi-
dade de ambientes e produtos exclusivos para as pessoas com diferenças 
funcionais, no sentido de assegurar que todos possam utilizar todos os 
componentes do ambiente e todos os produtos.” (Gomes & Quaresma, 
2018). Mas o que precisa ser melhor explorado são as diferenças entre os 
dois termos, muitas vezes tratados como sinônimos, quando há detalhes 
que diferem essas abordagens. Segundo Symone Jardim:

O projeto universal preocupa-se em dotar o produto ou o ambiente 
com as características que facilitem o seu uso pela maioria das 
pessoas, incluindo certas minorias, como os canhotos, idosos 
e portadores de deficiências físicas [...]; Ele parte do princípio 
de que é mais barato desenvolver esse tipo de produto, desde 
o início, do que produzir aparatos especiais para as minorias”. 
(Jardim, 2002, como citado em Iida, 2005, p. 318)

Porém, Itiro Iida (2005) considera que o projeto universal foca 
em fazer o ambiente ou o produto acessível à maioria da população, sem 
ultrapassar a barreira da execução, ou seja, podendo ficar simplesmente 
no campo conceitual. Por fim, nas análises de Gomes e Quaresma (2018), 
o Design Universal abrange os projetos que serão utilizados por todas 
as pessoas, na maior extensão possível, sem precisar de adaptações.
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Ainda comparando o uso dos termos Design Universal e Inclu-
sivo, há uma diferença crucial destacada por Fernanda Maia:

Tem-se que o Design Inclusivo se preocupa em incluir indivíduos 
que não são contemplados normalmente em projetos de Design, 
como pessoas de baixa renda, idosos e pessoas com deficiência. 
Dessa forma, este princípio se diferencia do Design Universal, 
por ter o objetivo de envolver o maior número possível de 
indivíduos, porém sabendo que atingir todos é uma tarefa difícil 
ao se pensar em um único produto. (Maia, 2009, como citado 
em Lanutti & Paschoarelli, 2016, pp. 2762-2763)

Assim, se a prática do design, por ser algo também cultural, 
pode ser aplicada por todos, o Design Universal é uma abordagem dos 
designers que foca em “gerar um produto ou serviço que possa ser aces-
sado por qualquer pessoa, independente de sua condição física, social 
ou cultural” (Cilli, 2017), mas que não obriga a inserção do usuário no 
processo de projeto.

Esse é a grande diferenciação com o Design Inclusivo, onde 
essa participação é inerente ao ato de projetar, ou seja, o usuário, seja 
ele um utilizador de serviços, um consumidor ou um paciente, devem 
se envolver em uma ou mais etapas da criação e validação do projeto.

Dessa forma, o Design Inclusivo sugere a inclusão por meio dos 
ambientes, dos produtos e dos serviços.

A palavra “inclusão” significa fazer parte de alguma coisa, 
é a ação ou o efeito de incluir, ou seja, ela insere, introduz. 
Estar incluído é fazer parte, é estar juntamente entre outro(s), 
é pertencer. Portanto, o Design Inclusivo gera projetos que 
possibilitam às pessoas que se encontram excluídas, permanente 
ou temporariamente, pertencerem ao grupo em atividade, sem 
segregação (Gomes & Quaresma, 2018, p. 33)
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Apesar das diferentes nomenclaturas, existem abordagens que 
se diferenciam e aplicações pautadas na experiência cultural e social 
do lugar de desenvolvimento do termo. O que une tudo isso é o design 
com foco real na preocupação com o usuário.

Como podemos ver, apesar de haver diferenças na prática entre 
os locais de adoção, não há diferenciação em relação ao conceito 
entre os termos descritos; consequentemente a diferença de 
nomenclatura não influencia os projetos. Os diferentes termos 
se dedicam a concretizar a inclusão dos seres humanos por meio 
do projeto. Todos seguem parâmetros de usabilidade e fomentam 
o Design Centrado no Usuário, além de corroborar igualmente 
uma inclusão social efetiva. (Gomes & Quaresma, 2018, p. 35)

Conforme foi constatado por Gui Bonsiepe (2012), o Design, 
tem, na essência, uma preocupação latente com o usuário, visto que 
esses dois (produto e usuário) são intrínsecos. O Design se concentra 
na zona intermediária entre produto e usuário, chamada de interface. 
Ao se referir ao design da informação, Bonsiepe (2012) ainda destaca 
que os designers poderiam atuar e intervir em ambos os expoentes.

E o que seria, portanto, o Design Participativo?
Ele é considerado como uma prática ou uma metodologia que 

pode ser inserida no Design Inclusivo e que pretende analisar, coletar e 
projetar juntamente com a participação do usuário, diferente de outras 
metodologias que ficam restritas apenas à participação de profissionais 
e equipes especializadas nos temas abordados pelos projetos (Camargo 
& Fazani, 2014). Leva-se em consideração, portanto, algo além dos 
dados relacionados aos usuários, mas a participação deles no processo 
de desenvolvimento.
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Liriane Camargo e Alex Fazani ainda discorrem sobre o conceito 
de participativo:

Para entender as práticas de DP é necessário entender o conceito 
de participativo neste contexto. Segundo Tenório (1990, p.2) 
“participar é uma prática social na qual os interlocutores detêm 
conhecimentos que, apesar de diferentes, devem ser integrados. 
Que o conhecimento não pertence somente a quem passou pelo 
processo de educação formal, ele é inerente a todo ser humano”. 
O autor (1990) afirma ainda que se uma pessoa é capaz de pensar 
sua experiência, ela também é capaz de produzir conhecimento. 
Que participar é repensar o seu saber em confronto com outros 
saberes. (Camargo & Fazani, 2014, p. 141)

Por fim, as considerações feitas aqui reforçam o foco do artigo em 
destacar o Design Inclusivo e Participativo como potencial ferramenta a 
ser utilizada de forma transdisciplinar nos projetos e pesquisas do design.

Potencial Transdisciplinar do Design

Edgar Morin questionou a ciência e sua “incapacidade de con-
trolar, prever e até conceber seu papel social” e imaginou que seria 
“atacado até a morte” por esta suposição contundente. Mas quando se 
analisa sua trajetória com profundidade, nota-se que Morin foi um dos 
pesquisadores que se debruçou nos estudos sobre o “Pensamento Com-
plexo” e desencadeou novas análises sobre a Transdisciplinaridade que, 
de certa forma, vem desempenhando esse papel “desafiador” no campo 
da ciência. Para ir adiante e entender a transdisciplinaridade, é necessário 
perpassar rapidamente alguns conceitos estabelecidos anteriormente.

Iniciando pelo conceito de Multidisciplinaridade, temos que 
ela, apesar de envolver mais de uma área do conhecimento disciplinar, 
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mantém cada uma dessas áreas sem modificações. É um conceito que 
revela o imediatismo da conexão, sem explorar com profundidade essa 
articulação. Apesar de coexistirem, cada disciplina é vista isoladamente. 
Por exemplo, tem-se com a estrutura do ensino fundamental, do ensino 
médio e da graduação de instituições brasileiras nas quais são oferecidas 
diversas disciplinas, como Português, Química, Matemática, Geografia, 
História da Arte, Projetos Arquitetônicos, Metodologia Científica, entre 
diversas outras que existem próximas umas das outras, porém sem um 
diálogo necessariamente obrigatório e efetivo.

Na sequência é possível destacar a Interdisciplinaridade, que 
adota perspectivas comuns entre as áreas, buscando a integração, a 
articulação e a interação. Porém, cada área tem seu objetivo final pre-
servado e geralmente distinto. Basarab Nicolescu (1999) analisou esse 
conceito por muito tempo. Para ele, interdisciplinaridade é a simples 
transferência de método de uma disciplina para outra, ou seja, a possi-
bilidade de análise, projeto e pesquisa de uma área pode ser vista em 
conexão com outra para a resolução de diferentes problemas e questões.

Então se observa a existência da Pluridisciplinaridade, vista por 
Nicolescu (1999) como o “estudo de um objeto de uma mesma e única 
disciplina por várias disciplinas ao mesmo tempo”. O que faz com que 
o objetivo disciplinar seja comum, porém com o diálogo entre áreas 
sendo distante e cada uma estudando este objetivo de acordo com suas 
especificidades. Tanto a Pluri quanto a Interdisciplinaridade continuam 
inscritas na pesquisa disciplinar.

Só então é possível encontrar a Transdisciplinaridade, que 
representa uma articulação disciplinar além das demais. Nela, supera-
-se o conceito da disciplina em si e tem-se como apoio os saberes em 
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constante diálogo trabalhando em objetivos comuns, com especificidades 
coletivas, promovendo a troca e a interação entre qualquer área.

Toda essa análise só foi possível porque, em 1994, durante o Pri-
meiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, foi redigida por Lima 
de Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu a Carta da Transdisciplina-
ridade, com o objetivo de firmar os princípios fundamentais da atitude 
transdisciplinar, entre eles o reconhecimento da existência de diferentes 
níveis de realidade complementares à abordagem disciplinar, citada ante-
riormente. Alguns desdobramentos dessa carta foram desenvolvidos por 
seus redatores e serão reiterados abaixo, a começar por Nicolescu que, 
em 1999, pontuou que a transdisciplinaridade é “uma teia complexa cujos 
fios se entrelaçam e se conectam”. Essa organização em forma de rede faz 
com que a relação seja efetiva e com que seja possível uma imensidão de 
resultados e de caminhos para as articulações. Após a redação da Carta, 
Nicolescu esclareceu e analisou mais a origem da transdisciplinaridade:

Tendo surgido, há três décadas, quase simultaneamente, nos 
trabalhos de pesquisadores diferentes como Jean Piaget, Edgar 
Morin, Eric Jantsch e muitos outros, este termo foi inventado na 
época para traduzir a necessidade de uma jubilosa transgressão das 
fronteiras entre as disciplinas, sobretudo no campo do ensino e de 
ir além da pluri e da interdisciplinaridade. (Nicolescu, 1999, p.11)

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz 
respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, 
através das diferentes disciplinas e além do mundo presente, 
para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento. 
(Nicolescu, 1999, p. 53)

Para ele, a transdisciplinaridade possibilita a transgressão de 
dualidades e a associação disciplinar para a construção de novos 
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conhecimentos ou de novas análises sobre conhecimentos já existente. 
Ela representa uma transgressão que hoje “opõe os pares binários 
sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, matéria/consciência, natureza/
divino, reducionismo/holismo, simplicidade/complexidade, diversidade/
unidade” (Nicolescu, 1999).

Alguns anos à frente, Edgar Morin reiterou as análises sobre este 
campo e pontuou que a transdisciplinaridade é “uma teoria que quer ser 
fundamental, escapa do campo das disciplinas, atravessa-as, como o 
fizeram, cada um com sua própria cegueira e arrogância, o marxismo, 
o freudismo, o estruturalismo” (Morin, 2005). Dessa forma, a ideia não 
é navegar pelas teorias, mas observar que o “pensamento complexo” 
possibilita dizer que a perspectiva que atravessa as disciplinas é a trans-
disciplinaridade. Segundo Morin:

Transdisciplinar significa hoje indisciplinar. Toda uma enorme 
instituição burocratizada – a ciência –, todo um corpo de 
princípios, resiste ao mínimo questionamento, rejeita com 
violência e despreza como “não científico” tudo o que não 
corresponde ao modelo. [...], mas há uma incerteza no conceito de 
ciência, uma brecha, uma abertura, e qualquer pretensão a definir 
fronteiras da ciência de maneira assegurada, qualquer pretensão 
ao monopólio da ciência é por isso mesmo não científico. [...] 
Se, efetivamente, a mente humana não pode apreender o enorme 
conjunto do saber disciplinar, então é preciso mudar os dois. 
(Morin, 2005, pp. 51-52)

Ao mencionar “ciência”, Morin questiona a ciência clássica e 
imutável que, por muito tempo, “baniu realidades”. Ele considera a 
transdisciplinaridade como uma ferramenta de integralização dessas 
realidades banidas, dessas disciplinas isoladas e que não dialogam.
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Após esse aprofundamento nas terminologias estudadas pelos 
autores, fica nítida a necessidade de aproximação delas com o universo 
do design. Algo, inclusive, que já vem acontecendo ao longo dos últimos 
anos. Não é de hoje que o design desenvolve correlações e conexões 
transdisciplinares com outras áreas na concepção de projetos práticos 
ou projetos de pesquisa.

Klaus Krippendorff (2000), ao concluir que a necessidade de 
centralizar certas vertentes do design no ser humano era uma questão 
cultural, possibilitou uma conexão da transdisciplinaridade com a tec-
nologia e, consequentemente, com os projetos de design.

A tecnologia possibilitou a reprojetabilidade por um lado e o 
entendimento de segunda ordem por outro, que são os pilares 
das redes de multi-usuários [...]. Redes como essas acarretam 
necessariamente uma livre cooperação na qual os participantes 
constroem seus próprios mundos enquanto estão em contato uns 
com os outros. (Krippendorff, 2000, p. 91)

Esse contato mútuo entre pesquisadores, pesquisadoras e as 
pessoas que são foco dos projetos (o público-alvo) inicia-se nas insti-
tuições de ensino, que possibilitam algumas das “práticas projetuais e 
conceituações da cultura na qual há a expectativa dos resultados funcio-
narem [...] através do papel que os(as) designers precisam desempenhar 
dentro do próprio mundo que pretendem mudar” (Krippendorff, 2000).

Ainda segundo ele,

A educação em design tem agora a oportunidade de assegurar 
um novo espaço para o design no qual outras disciplinas ainda 
não se aventuraram, de ajudar praticantes do design a perceber 
as possibilidades que isso abre e de desenvolver um discurso do 
design retoricamente convincente. (Krippendorff, 2000, p. 97)
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Portanto, este é o momento de se atentar à alguns exemplos 
que aproximam a perspectiva transdisciplinar do universo dos projetos 
de design.

Transdisciplinaridade no Design: estudos queer e complexidades 
contemporâneas

A atitude transdisciplinar do designer que se faz necessária ao 
projetar reflete as mudanças da atualidade que impactam diretamente na 
forma, na função, na utilidade e na estética. Neste sentido, “a crescente 
complexidade do cenário atual obriga o projetista a repensar velhos 
conceitos e a buscar novas respostas – ou, pelo menos, a reformular as 
perguntas de modo mais preciso e eficaz” (Cardoso, 2013).

Em seu livro Design para um Mundo Complexo, Rafael Cardoso 
(2013) colabora para o argumento da complexidade vivida mundial-
mente, na perspectiva do Design, a partir dos anos 2000. O cenário de 
globalização e da unificação do sistema fabril e de consumo não pode 
ser reduzido a uma definição simples, pois cerca um tema complexo e 
cheio de novas estruturações. Para ele, “boa parte da história do Design 
passa pela configuração de redes, crescentemente complexas”.

O design é um campo de possibilidades imensas no mundo 
complexo em que vivemos. Por ser uma área voltada, 
historicamente, para o planejamento de interfaces e para a 
otimização de interstícios, ela tende a se ampliar à medida que 
o sistema se torna mais complexo e à medida que aumenta, por 
conseguinte, o número de instâncias de inter-relação entre suas 
partes. (Cardoso, 2013, p. 234)

A potencialização no modo de se fazer o projeto influencia, 
também, na aproximação com áreas mais distantes, a fim de valorizar a 
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conexão de novos saberes destacados pelas complexidades contemporâ-
neas (movimentações projetuais com profundidade teórica e estrutural).

Pode-se observar a correlação entre o potencial transdiscipli-
nar do Design Inclusivo e os estudos queer a seguir. Começando pelo 
conceito da terminologia proposta por Denise Portinari, a “Queerização 
do Design”, tem-se:

Queerizar o design seria, portanto, sensibilizar o campo para os 
aspectos e os efeitos políticos, éticos, estéticos e subjetivos do 
design na contemporaneidade, abordando-o enquanto processo 
social de configuração do sensível compartilhado, do espaço 
comum. Queerizar é ainda problematizar e transviar a participação 
do design na (re)produção e materialização das estratégias da 
normatividade. (Portinari, 2017, p. 3)

Por meio desta nova abordagem, percebe-se constatações essen-
ciais para a base de uma pesquisa de interface Design Inclusivo e 
estudos queer, que tem como pretensão o alcance transdisciplinar. 
A aproximação do Queer com o Design não tem o viés de transformar 
o campo em algo totalizante e imutável, o que vai, inclusive, contra os 
preceitos da Teoria Queer.

Assim, o designer pode desenvolver um olhar antropológico 
necessário, independentemente do projeto executado ou do objeto de 
pesquisa, atuando sob a perspectiva de gênero e sexualidade, com as 
respectivas ressignificações.

Estas ressignificações tornam efetivas as aproximações de um 
“olhar antropológico”. Além do olhar, o “pensar antropológico” resulta 
em inúmeros questionamentos sobre a própria realidade, a “antropologia 
do cotidiano” (Rodrigues, 2005) e o Design centrado no ser humano, 
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no corpo, nos objetos. O designer torna-se, portanto, colaborador do 
futuro social em vez de somente cidadão, torna-se um “agente construtor 
cultural” (Rodrigues, 2005).

Quando ocorre uma aproximação destes conceitos é indispensável 
analisar atentamente o livro Manifesto Contrassexual, de Paul Preciado, 
e observar o ponto estratégico da conduta do designer que se aproxima 
da antropologia: a relação dos objetos com um corpo que é político, 
que é um espaço que carrega consigo potencial de resistência diante da 
opressão, um “local” biopolítico (Bourcier em Preciado, 2014).

O Design pode identificar as questões de gênero e sexualidade 
como um campo ilimitado e transversal. A fim de validar ainda mais as 
pesquisas no campo projetual, é de extrema necessidade o real enten-
dimento do que é gênero e as questões que o permeiam.

Um olhar desnaturalizado para projetos é resultado do diálogo, 
do debate e do pleno entendimento da profundidade alcançada pelas 
sistematizações de gênero que vêm sendo debatidas ao longo dos anos, 
alavancado depois da década de 1980. Muitos autores contemporâneos 
enriquecem os diálogos sobre as questões de gênero por meio de textos, 
reportagens, livros e artigos que escrevem ao desmitificar questões 
como, por exemplo, substantivos que são usados erroneamente em 
alguns momentos, tanto em contexto projetual quanto prático do que 
eles estão analisando.

Conceitualmente, é indispensável o entendimento do gênero 
fora das naturalizações. É necessário entendê-lo como uma construção 
social e cultural com marcas históricas e, portanto, variáveis (Pelúcio, 
2014). O gênero, então, é fundamentalmente definido pela pesquisadora 
Guacira Lopes Louro:
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o conceito afirma o caráter social do feminino e do masculino, 
obriga aquelas(es) que o empregam a levar em consideração 
as distintas sociedades e os distintos momentos históricos de 
que estão tratando. Afasta-se (ou se tem a intenção de afastar) 
proposições essencialistas sobre os gêneros; a ótica está dirigida 
para um processo, para uma construção, e não para algo que 
exista a priori. O conceito passa a exigir que se pense de modo 
plural, acentuando que os projetos e as representações sobre 
mulheres e homens são diversos. (Louro, 1997, p. 23)

A complexidade do ser humano se estende ao gênero a partir do 
ponto em que analisamos discussões de caráter essencialista, nas quais 
o gênero é naturalizado e vinculado a um determinante biológico com 
enfoque transcultural e nada histórico. Do ponto de vista construcionista, 
os gêneros provêm de relações sociais e históricas, com dimensões 
culturais e constituídos simbolicamente.

Os aportes teóricos podem ser constantemente revisitados pelos 
designers a fim de refletir sobre os estudos queer e o Design Inclusivo 
nas aplicações que serão vislumbradas e analisadas a partir da análise 
de ferramentas para o suporte à diversidade e inclusão.

Conclusão

Foi possível compreender, neste artigo, que as práticas transdisci-
plinares reconfiguram o mundo complexo (Cardoso, 2013) contemporâneo 
e ajudam no desenvolvimento de práticas inclusivas no campo do design.

Através de uma exploração teórica nos campos do Design 
Inclusivo, Design Participativo e Design Universal, foi perceptível a 
evolução da temática nesta área de estudo e grande quantidade de infor-
mações conectadas na rede de conhecimento pautada na diversidade 



30

e na inclusão. Tal rede não é exclusiva do design, visto que outros 
campos como a arquitetura, a engenharia, o jornalismo e a educação, 
por exemplo, também começaram a se preocupar com essas temáticas.

Também à partir dessa análise em conjunto com a revisão 
bibliográfica sobre o campo dos estudos Queer (estudos sobre gênero 
e sexualidade), foi possível perceber o quanto é vasto o potencial trans-
disciplinar de atuação do Design Inclusivo.

Com base nessa observação, foi constatado também que o 
avanço dos estudos Queer a partir dos campos de pesquisa do Design 
trazem à tona complexidades contemporâneas que dificultam o acesso 
e o desenvolvimento “natural” de pesquisas nessa interface.

Portanto, ao compreender a extensão das definições, conclui-se 
que as potencialidades do Design Inclusivo e do Design Participativo 
(utilizado como metodologia do primeiro) são melhor representadas 
quando é inserido o contexto de atuação transdisciplinar.

Os projetos com enfoque na transdisciplinaridade quanto meto-
dologia de desenvolvimento se mostraram completos e efetivamente 
preocupados com a inclusão e participação do usuário no processo. 
De fato, a compreensão da importância de uma rede multi-usuário 
dentro desse processo foi efetiva para incluir projetistas e usuários em 
práticas transdisciplinares da ótica criativa.
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Com a popularização das tecnologias de informação e comuni-
cação digitais em diversos momentos da vida diária, garantir a equidade 
de acesso à informação e aos serviços digitais é uma preocupação para 
toda a sociedade (Pape et al., 2002).

As pessoas com deficiência visual enfrentam diversos desafios 
no seu dia a dia, tais como se locomover em áreas sociais, usar apa-
relhos eletrônicos, leitura e escrita. As tecnologias digitais vestíveis 
podem ser ferramentas de assistência em vistas de aumentar a aceitação 
e independência das pessoas (Pape et al., 2002). Ometov et al. (2021) 
ressaltam que o mercado de tecnologias vestíveis de maneira geral vem 
crescendo e que este tipo de desenvolvimento tem promovido inovações 
disruptivas nos setores da saúde.

Com o crescimento da população idosa e/ ou com algum grau 
de deficiência visual, este tipo de tecnologia tem o potencial de promo-
ver acessibilidade, segurança e melhoria da qualidade de vida, sendo 
relevante para impacto social (Azenkot & Zhao, 2017; Bhowmick & 
Hazarika, 2017).

Deficiência Visual

A legislação Brasileira possui leis de promoção à acessibilidade, 
com destaque para a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa 
com Deficiência que garante os direitos e a liberdade das pessoas com 
deficiência, com objetivo de proporcionar inclusão social e cidadã 
(Lei nº 13.146, 2015). Recentemente foi sancionada a lei Nº 10.654 de 
2021 que dispõe sobre a avaliação biopsicossocial da visão monocular 
para fins de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. 
Além disso, existem várias leis para proteção das pessoas com deficiência 
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visual relacionadas ao direito civil, penal, político, educacional, inte-
gração social, saúde, assistência social, trabalho, transporte, isenções 
fiscais, legislação brasileira em braille e órgãos e entidades públicas 
de apoio (Brasil, 2004).

Rangel et al. (2010) explicam que o ser humano utiliza de 
diversas formas sensoriais, que estimulam o sistema nervoso central 
por meio do olfato, paladar, visão, audição e tato, porém a percepção de 
realidade com maior impacto vem das informações visuais, ao propiciar 
acesso a detalhes a longas distâncias e transmitir informações ao sistema 
motor com maior rapidez para tomada de decisões ao realizar uma ação. 
Dessa forma, pessoas que possuem perda total da visão, passam a realizar 
a análise espacial por meio dos outros sentidos, criando uma habilidade 
acima do normal em tarefas auditivas, ao localizar obstáculos e objetos.

A deficiência visual propicia a privação sensorial, pode preju-
dicar a locomoção, reconhecimento de ambientes, objetos, indivíduos 
entre outras dificuldades na sociedade e na vida diária. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) classifica a deficiência visual em quatro 
níveis: sem comprometimento visual; comprometimento visual mode-
rado; comprometimento visual severo; e cegueira. Crós et al. (2006) 
apresentam a classificação esportiva que consiste em B1 - ausência 
total de percepção de luz nos dois olhos ou alguma percepção mas sem 
capacidade de reconhecer algo em qualquer distância. B2 - habilidade 
de reconhecimento de imagem a um distância de 2/60 metros. B3 - 
qualidade visual superior a 2/60 metros até 6/60 metros e/ou um campo 
visual de mais de 5º e menos de 20º de amplitude.

As formas de perda de visão são causadas por diversos fatores 
e suas classificações podem ser divididas em cegueira parcial, total 
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e dificuldade de ver em ambientes noturnos. Algumas causas, não 
relacionadas à cegueira congênita, podem ser doenças como: catarata, 
glaucoma, descolamento de retina, diabetes, tumores, degeneração 
relacionada à idade ou também acidentes como queimadura, produtos 
químicos, perfuração, entre outros ( ).

Uma das formas populares para avaliar o nível da visão é a 
Escala de Snellen,

exprime a relação de notação decimal em que o numerador 
representa a distância entre a pessoa examinada e a tabela, sendo 
padronizado o valor 20, correspondente à distância de 20 pés ou 
6 metros. O denominador representa a distância que um indivíduo 
emétrope leria o optótipo que o examinado leu. Ou seja, se a 
AV notada é de 20/50 ou 0,4, significa que o examinado leu a 
uma distância de 20 pés o que uma pessoa com visão normal em 
termos de refração ocular leria a 50 pés de distância (15 metros). 
Essas frações são adotadas para qualquer distância da tabela, 
pois se tratam de valores convencionais; o mais importante é a 
adaptação da tabela para distâncias diferentes de 20 pés/6 metros. 
(Fernandes, 2020, p. 4)

A deficiência visual na infância pode causar problemas de atraso 
no desenvolvimento, pelo fato de vários aprendizados acontecerem por 
meio de repetições visuais, sendo necessário aprender de outras formas 
a se defender, identificar atividades, locais, objetos, assim quanto maior 
for a sua exploração melhor será sua qualidade de vida (Feck, 2021). 
A OMS afirma que cerca de 20% das crianças apresentam problemas 
visuais, com aproximadamente 1,4 milhão tendo menos de quinze anos 
de idade. Todavia, cerca de 80% das crianças portadoras de cegueira 
morrem devido às consequências relacionadas à falta da visão (Couto 
& Oliveira, 2016).
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Com a crescente proporção de pessoas idosas na sociedade, e 
por conta disso aumentam-se as taxas de baixa visão e cegueira, dessa 
forma Junior et al. (2017) apontam que a falta da visão gera inseguranças 
principalmente na capacidade funcional que podem gerar risco à saúde 
devido ao sedentarismo. De acordo com o estudo de Garcia et al. (2006), 
o número de pessoas com problemas visuais é de 15 a 40 vezes maior 
em pessoas com idade acima de 80 anos em comparação a pessoas com 
idade entre 40 e 50 anos.

Capacitismo

Existem vários obstáculos que atrapalham o envolvimento das 
pessoas com deficiência na sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência destaca barreiras urbanísticas, arquitetônicas, 
de mobilidade, comunicação, atitudinais e tecnológicas (Lei nº 13.146, 
2015). Dessa forma, a minimização destas barreiras é fundamental para 
a inclusão e participação das pessoas de forma geral na sociedade, por 
exemplo por meio de soluções como calçadas acessíveis, rampas, ele-
vadores, acessibilidades visuais, sonoras, leitores de tela, etc.

Mello (2016) diz que o capacitismo é a descriminação das 
pessoas com deficiência, pelo julgamento da funcionalidade das estru-
turas corporais das pessoas, quanto ao que são capazes de ser e fazer 
para serem consideradas plenamente humanas. Como consequência, 
são tratadas como incapazes de trabalhar, produzir, amar, cuidar, entre 
outros ( ), podendo também, estar relacionado às discriminações sociais 
como o racismo, homofobia e sexismo. Bock et al. (2021) sugerem 
que as repetições de padrões em mídias, instituições e ideais de pes-
soas, comportamentos e crenças, fazem com que as pessoas em suas 
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diversidades incluindo algum tipo de deficiência, sejam consideradas 
menos capazes, sofrendo pelo histórico da deficiência ser relacionada 
diretamente a incapacidade.

Óculos Digital como Tecnologia Assistiva

A tecnologia vestível ou wearable technology refere-se a dis-
positivos eletrônicos e móveis, que são colocados junto ao corpo ou 
presos à roupa. Há uma ampla variedade de dispositivos com recursos 
baseados em sensores e monitores, incluindo biofeedback ou outras 
funções fisiológicas sensoriais, como a biometria. Avanços tecnológicos 
possibilitaram uma nova geração de dispositivos vestíveis, permitindo 
que estes estejam conectados a um ecossistema digital mais amplo 
(Internet das Coisas - IoT) e também maior capacidade computacional 
(smart) (Gupta et al., 2021; Moon et al., 2019; Ometov et al. 2021).

Assim como outros tipos de computadores, o óculos digital 
também conhecido como óculos inteligente ou smart glasses, pode 
coletar informações de sensores externos ou internos, guiar o usuário, 
informá-lo sobre o ambiente ao seu redor, alertá-lo sobre ameaças e 
auxiliá-lo na realização de tarefas simples que, de outra forma, seriam 
difíceis (Gupta et al., 2021).

Também é possível identificar alguns modelos de óculos digitais 
que suportam “realidade virtual”, enquanto outros não têm essa funcio-
nalidade mas, em vez disso, ”aumentam a experiência” do mundo real 
(Zuidhof et al., 2021). A realidade virtual pode ser entendida como um 
sistema que têm as seguintes características: (a) combina o real e o virtual; 
(b) é interativa em real tempo; e (c) é registrada em 3D (Azuma, 1997).
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Para Zuidhof et al. (2021), os modelos de óculos inteligentes 
são caracterizados por: a) dispositivos computadorizados com entradas 
e sensores, alguns permitem o uso de viva-voz e estão conectados à 
Internet das Coisas (IoT), serviços e outros dispositivos remotos, e pode 
ser apoiado por Inteligência Artificial; b) coletar informações do usuário 
e de seu ambiente, pode fornecer informações ao usuário através dos 
óculos, em uma experiência de aumento (display / overlay) ou enca-
minhado para outro dispositivo conectado. A experiência do usuário é 
centrada em usar tecnologia da informação e comunicação sem estar 
isolado do mundo exterior.

Além do fator vestível, os óculos digitais podem influenciar 
comportamentos quanto ao uso de informação e comunicação entre o 
mundo físico e digital, por sua característica mediadora.

A tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual trata 
de tecnologias, equipamentos, dispositivos, aparelhos, serviços, siste-
mas, processos e modificações ambientais que lhes permitem superar 
barreiras físicas, sociais, infraestruturais e de acessibilidade para a 
independência (Bhowmick & Hazarika, 2017).

De acordo com Azenkot e Zhao (2017), os artefatos de aces-
sibilidade convencionais para deficiência visual usam técnicas sim-
ples de aprimoramento de imagem tais como lupas ópticas portáteis. 
As ferramentas digitais estão disponíveis em plataformas de desktop e 
móveis e, na maioria das vezes, permitem que os usuários ampliem o 
conteúdo da tela, aumentem o contraste ou invertam as cores da tela. 
No entanto, as técnicas de processamento de imagem (escala, aumento 
de contraste, etc.), não levam em conta o contexto do usuário, sendo 
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aplicados independentemente do conteúdo da tela, da tarefa do usuário 
ou da condição visual do usuário (Azenkot & Zhao, 2017).

Avanços em visão computacional, tecnologia vestível, pesquisa 
multissensorial e intervenções médicas facilitaram o desenvolvimento 
de inúmeras soluções de tecnologia assistiva para deficiência visual. 
As inovações tecnológicas levaram a minimizar a forma e abriram 
caminho para produtos miniaturizados e vestíveis como aqueles com 
sistema em um chip e sensores acoplados no bolso da camisa ou presa 
à roupa (Bhowmick & Hazarika, 2017). O campo da tecnologia de sen-
sores e visão computacional vem transformando a tecnologia assistiva 
e o cenário de visão artificial, aumentando a independência e ajudando 
a superar as barreiras de acessibilidade.

Delineamento Metodológico

Este trabalho descreve um estudo exploratório sobre a situação 
da pesquisa e das soluções disponíveis no mercado sobre óculos digital 
assistivo para pessoas com deficiência visual, para discutir as implica-
ções para o Design.

Para isso, o estudo se baseou em uma Revisão Bibliográfica para 
fundamentação teórica e identificação da evolução da pesquisa no tema, 
seguido de um Benchmarking, a partir de empresas que comercializam 
este produto.

A Revisão Bibliográfica foi realizada por meio de busca no 
Portal de Periódicos da Capes, adotando como critérios artigos no 
período de 10 anos, revisados por pares, adotando as strings de busca 
aplicadas no assunto.
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Para o Benchmarking, a seleção dos produtos no mercado 
tomou como referência Dados do relatório Tendências Tecnológicas 
2021 das Tecnologias Assistivas, da Organização Mundial da Proprie-
dade Intelectual (OMPI) e se baseou em uma pesquisa exploratória 
na internet, considerando produtos comercializados nacionalmente ou 
internacionalmente, utilizando informações abertas na internet sobre seu 
funcionamento, público alvo e tipos de tecnologia empregadas. Dessa 
forma, para delimitar melhor o escopo dos produtos analisados, foram 
estabelecidos alguns critérios norteadores que auxiliaram nessa seleção, 
sendo eles: o produto pode ser um dispositivo ligado a um óculos ou o 
próprio óculos; o produto está disponível no mercado; a data de lança-
mento/atualização deve estar dentro dos últimos cinco anos; é voltado 
para pessoas cegas ou com deficiência visual dos mais variados níveis. 
Devido ao grande volume de produtos disponíveis, o último critério 
foi baseado na seleção arbitrária dos pesquisadores de acordo com o 
entendimento de relevância funcional de cada produto pesquisado.

Resultados e Discussão

Evolução dos Estudos sobre Óculos Digitais Assistivos

Nas últimas décadas, os óculos digitais cresceram de uma 
invenção única para toda uma área de pesquisa. Os primeiros modelos 
surgiram na década de 1960 e foram patenteados por Heilig. Vinte anos 
depois, a área de pesquisa de computação ubíqua e aumentada começou 
a aparecer por volta de 1990 (Kumar et al., 2018; Zuidhof et al., 2021). 
Em 2001, pesquisadores de Harvard desenvolveram um dispositivo que 
produzia realidade aumentada (AR) para pessoas com grave perda de 
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visão periférica (Vargas-Mart & Peli, 2001). Pundlik et al. (2015) pro-
puseram um dispositivo de alerta de colisão para pessoas com perda de 
visão periférica, que consistia em uma câmera de vídeo portátil alimentada 
por bateria acoplada a uma unidade de processamento. O dispositivo 
detecta obstáculos no ambiente do usuário e calcula o tempo de colisão. 
Mensagens de aviso sonoro simples são geradas apenas no caso de uma 
possível colisão. Este dispositivo é considerado uma solução pioneira, 
apesar de detectar apenas obstáculos estacionários.

De acordo com Zuidhof et al. (2021), desde 2017 o termo ‘‘óculos 
inteligentes’’ tornou-se mais comumente visto em publicações. Na comu-
nidade de pesquisa, workshops e publicações em computação vestível 
apareceu pela primeira vez por volta da década de 1990 no campo da 
computação ubíqua. Hoje em dia, óculos inteligentes e realidade aumen-
tada são frequentemente mencionados juntos (Zuidhof et al., 2021). 
Os óculos digitais assistivos começaram como dispositivos portáteis, 
que deram lugar a lentes montadas em armações vestíveis, que deram 
forma de lentes de contato colocadas no olho (Ross, 2001).

A partir deste contexto histórico, estruturou-se uma estratégia 
de busca (Quadro 1), que resultou em um total de 72 artigos analisados.

De acordo com Bhowmick e Hazarika (2017), a pesquisa sobre 
tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual tradicionalmente 
se concentra em: mobilidade, navegação e reconhecimento de objetos; 
incluindo mais recentemente o acesso à informação e interação social. 
Bhowmick e Hazarika (2017) ressaltam que houve uma expansão do 
interesse de pesquisa na área e avanços significativos ocorreram tais 
como tecnologias eletrônicas vestíveis, bengalas inteligentes, telas táteis, 
implantes corticais e retinais (olhos biônicos), etc.
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Quadro 1

Resultado das strings de busca na revisão bibliográfica 
sistemática.

Strings de busca

assistive technology and visually impaired (53)

visually impaired and glasses (8)

assistive and glasses (7)

assistive technology and glasses (4)

Elaborado pelos autores.

Os artigos analisados sobre óculos como tecnologia digital 
vestível assistiva para pessoas com deficiência visual, em geral são 
caracterizados principalmente por estudos teóricos ou desenvolvimento 
e avaliação de protótipos.

Soluções em Óculos Digital Assistivo

Embora a maioria dos óculos digitais não sejam especificamente 
projetados como tecnologia assistiva, estes dispositivos podem atuar de 
forma assistiva e aumentativa na funcionalidade de pessoas com deficiência.

Dentre as funcionalidades mais comuns deste tipo de dispositivo 
no âmbito assistivo, pode-se destacar (Hassan & Tang, 2016): a) reco-
nhecimento de texto, transformados em áudio; b) reconhecimento de 
gestos, transmitidos ao usuário em um formato de áudio; c) reconheci-
mento de áudio como comando do usuário.

De acordo com Hassan e Tang (2016), o design dos óculos digi-
tais assistivos depende principalmente da unidade de processamento. 
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Como um exemplo do seu funcionamento, a partir do modelo proposto 
por Hassan e Tang (2016), os autores explicam que o princípio geral 
de operação é dar instruções via interruptores e ouvir a saída por meio 
de um fone de ouvido. Neste caso, o usuário inicia o modo de tarefa 
pressionando um botão. Para o modo de reconhecimento de texto, os 
óculos irão primeiro confirmar se a área de texto está posicionada cor-
retamente e legível. Caso contrário, ele vai perguntar ao usuário que 
mude a orientação do material. Após a confirmação, a visão é processada 
em tempo real para obter a imagem enviada para um reconhecimento 
óptico de caracteres, software para extração de texto e posteriormente 
encaminhado para um sistema de conversão de texto em voz sinteti-
zador. O texto é então lido e transmitido pela porta de saída de áudio.

Figura 1

Produtos em Óculo Digital Assistivo analisados.

Nota. Adaptado de OrCam, 2021; Envision, 2021; eSight, 2021; IrisVision, 2021.

Além da configuração básica (câmera e o microfone), os mode-
los de óculos digitais assistivos podem utilizar uma variedade de 
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componentes, influenciando as funcionalidades disponíveis para os 
usuários, assim como dimensões físicas e grupo de usuários (ex: GPS 
ajuda a identificar a localização do usuário, incluindo o histórico e a rota 
de viagem sugerida; sensores giroscópicos auxiliam na identificação da 
orientação do usuário; magnetômetro atua como ferramenta de apoio 
nos serviços de navegação; conectividade com redes usando Wi-Fi, 
Bluetooth, etc.) (Kumar et al., 2018).

Foram selecionados quatro produtos (Figura 1) apontados como 
referência no mercado, para analisar suas características.

Nos quatro produtos, os dados são processados sem a necessidade 
de uma conexão com a Internet, resultando em comunicação de áudio 
em tempo real de informações visuais, além de garantir a privacidade 
dos dados.

Os produtos 1 e 2 são baseados em dispositivo acoplado a uma 
armação com lentes, permitindo a inclusão de pessoas com grau mais 
leve de comprometimento da função visual, com funções adaptativas 
e assistivas (Quadro 2).

O produto (1) MyEye funciona por meio de um sensor óptico, 
que captura uma imagem do seu entorno e comunica as informações de 
maneira audível ao usuário. O dispositivo é ativado por voz e se anexa a 
praticamente qualquer óculos. Ele pode ler um texto de um livro, da tela 
de um smartphone ou de qualquer outra superfície, além de reconhecer 
rostos. Está disponível em 40 países e em 20 idiomas.

No produto (2) Envision Glasses, o dispositivo fica embutido 
na armação de um óculos que faz parte do produto. Pode ser operado 
usando gestos, comandos de voz ou simplesmente seguindo o olhar do 
usuário. Ao utilizar a câmera para capturar em vídeo o que está sendo 
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“visto”, essa filmagem é então exibida em duas telas cristalinas dire-
tamente na frente de cada olho do usuário. Adicionalmente, também 
permite reconhecer vários objetos, avaliar soluções de cores, criar uma 
visão do ambiente com o usuário e também “reconhecer” as pessoas 
presentes no campo de visão do dispositivo, comparando seus rostos 
com as fotos inseridas no banco de dados e fazer videochamada.

Quadro 2

Classificação das soluções analisadas

Tipo de Solução Perfil do usuário Produto Local

1 Dispositivo acoplado a uma 
armação com lentes, 
com ênfase na função 
adaptativa

Pessoas com grau 
leve de deficiência 
visual

OrCam MyEye (Orcam) Israel

2 Envision Glasses (Envision) Holanda

3 Acoplado a uma armação 
imersiva, com ênfase na 
função assistiva

Pessoas com grau de 
deficiência visual 
avançado ou 
cegueira

eSight 3 (eSight corporation) Canadá

4 IrisVision Live (IrisVision) EUA

Elaborado pelos autores.

O fato de serem menos intrusivos e facilmente se tornar uma 
parte intrínseca e inseparável das pessoas com deficiência (Pape et al., 
2002), é uma característica dos modelos baseados em armação com 
lentes. Ao contrário de smartphones, os óculos digitais podem fornecer 
acesso mais rápido sem usar as mãos: o usuário não precisa puxar um 
telefone e apontar a câmera para capturar os arredores (Zuidhof et al., 
2021). Além disso, por ser mais discreto, pode transmitir dados sem 
prejudicar as atividades cotidianas, propiciando maior independência 
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e acesso ao mundo visual para atividades da vida diária, tais como ler 
texto de um livro, ler o rótulo de um produto, etc. (Pape et al., 2002).

Já os produtos 3 e 4 são baseados em dispositivos acoplados a 
uma armação imersiva, onde o usuário interage por meio de uma reali-
dade virtual, permitindo a inclusão de pessoas com grau mais avançado 
de deficiência visual ou cegueira, com funções adaptativas e assistivas 
(Quadro 2).

O produto (3) eSight é voltado para permitir que pessoas com 
cegueira possam ver. Para isso, a câmera é utilizada para capturar vídeo 
de alta qualidade do que o usuário está olhando. Essa filmagem é então 
mostrada em duas telas cristalinas diretamente na frente de cada olho. 
Usando tecnologia de prisma proprietária e autofoco proprietário, 
algoritmos de estabilização e correção de aberração, dispara uma rea-
ção ocular aumentada que fornece mais dados ao cérebro para visão 
funcional máxima. De acordo com a empresa, usuários do produto 
apresentam: Degeneração macular; Retinopatia diabética; Doença de 
Stargardt; Albinismo ocular; Hipoplasia do nervo óptico; Distrofia de 
haste cônica; Retinopatia da prematuridade; Descolamento de retina.

Por fim, no produto (4) Iris Vision Live, a solução é composta 
de um smartphone acoplado à frente dos óculos e capta imagens do 
mundo real com sua câmera traseira. Essas imagens são processadas por 
algoritmos desenvolvidos pela IrisVision, exibidas na tela do aparelho 
e direcionadas aos olhos usando as lentes integradas. O software tem 
vários modos de imagem, desenvolvidos para várias condições. De um 
simples “zoom” para quem não consegue enxergar objetos distantes a 
modos especiais para leitura, que invertem as cores ou melhoram o con-
traste das letras com o fundo. Portadores de glaucoma podem encolher 
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a imagem inteira para que seja projetada apenas na parte central dos 
olhos. Assim “recuperam” a visão periférica perdida devido à doença. 
Um aplicativo, chamado IrisReader, funciona como um reconhecimento 
óptico de caracteres e lê texto em voz alta. De acordo com a empresa, 
o Inspire funciona com a maioria das idades e doenças oculares (Dege-
neração macular; Retinopatia diabética; Doença de Stargardt; Retinite 
Pigmentosa (RP); Albinismo Ocular; Neuropatia Óptica; Atrofia Óptica).

Dentre as limitações ou barreiras para desenvolvimento deste tipo 
de solução mais avançada, baseado em Kumar et al. (2018) destacam-se: 
a) recursos computacionais para reconhecimento facial, reconhecimento 
de padrões e processamento de imagem; b) a fonte de energia é pequena 
e pode não ser suficiente para algumas tarefas; c) dependência de conec-
tividade com internet para processamento das informações, podendo 
sofrer com interrupções durante a comunicação; d) fabricação altamente 
sensível e complexa; d) ausência de regulamentações.

Implicações para o Design

No âmbito do Design, ao trabalhar em projetos voltados para 
este tipo de tecnologia assistiva é importante buscar alinhar a capacidade 
de resposta funcional às expectativas sociais e culturais que irão afetar 
a sua adoção - ou rejeição. Também é importante incorporar opções de 
personalização para pessoas com diferentes graus de deficiência, sem 
aumentar a complexidade ou diminuir a usabilidade. Acessibilidade 
e usabilidade são temas centrais no design deste tipo de tecnologia 
(Pape et al., 2002).

Pesquisas em tecnologias assistivas apontam que as pessoas com 
deficiência preferem utilizar dispositivos convencionais (ou seja, não 



50

especializados para usuários com deficiência) porque são socialmente 
mais aceitáveis   e não estigmatizantes (Pape et al., 2002). Neste sentido, 
Santos et al. (2020) observaram que a estética influencia muito como 
as tecnologias assistivas e seus usuários são percebidos, podendo ser 
vista como um símbolo negativo que enfatiza a deficiência. No entanto, 
no caso dos óculos inteligentes, Santos et al. (2020) apontam que 
estes foram melhor aceitos e vistos como modernos ou desejáveis. 
Desta forma, considerar no design modelos mais próximos do óculos 
convencional, seria uma abordagem, como por exemplo nos modelos 
(1) e (2) analisados.

Além dos aspectos de forma, os óculos digitais assistivos repre-
sentam uma oportunidade para integrar abordagens novas de data-driven 
design (design orientado por dados) no processo de design, uma vez que 
estas soluções permitem a coleta e análise de uma variedade de dados 
durante a fase de uso, fornecendo insights nas etapas de desenvolvimento 
(Fialkowski et al., 2021).

Ross (2001) ressalta que pessoas com deficiência podem mudar 
suas necessidades conforme se adaptam a sua condição e, como conse-
quência, atividades com a tecnologia assistiva podem requerer desem-
penhos diferentes. Assim, ao promover um design inclusivo e ciclos 
de feedback ativo durante cada estágio do processo de design, pode 
fornecer insights sobre diferentes abordagens de participação vivenciada 
por pessoas com deficiência (Fialkowski et al., 2021; Moon et al., 2019; 
Pape et al., 2002).

Portanto, os objetivos de design para este tipo de tecnologia 
devem ser considerados como “metas móveis”, principalmente quando 
as pessoas estão na fase de adaptação da deficiência. Por exemplo, em 



51

casos de pessoas com doenças progressivas, deve-se ter uma maior 
flexibilidade para mudanças e customizações no projeto da tecnologia, 
de acordo com as necessidades atualizadas do usuário. Compreendendo 
isso, designers poderiam escolher uma plataforma tecnológica modular, 
que pode ser adaptada e evoluir, torná-la acessível a uma variedade de 
necessidades e usos, que irão ajudar as pessoas a cuidar de suas neces-
sidades básicas de forma independente. O resultado atrai mercados 
maiores, custa menos, e vende com mais facilidade (Hassan & Tang, 
2016; Ross, 2001).

Considerações Finais

O desenvolvimento de produtos que auxiliam na inclusão 
de pessoas com deficiência visual é um dos objetivos da Tecnologia 
Assistiva alinhada ao campo do Design. Com base nos conceitos do 
Design Universal, os projetistas podem desenvolver soluções mais 
ergonômicas, funcionais, acessíveis e esteticamente agradáveis, a fim 
de contemplar o maior número de usuários. Dessa forma, os wearables 
(dispositivos vestíveis) surgem como recurso de inovação tecnológica 
que contemplam o projeto de produtos com foco nas necessidades dos 
usuários, possibilitando que as pessoas com deficiência visual, indepen-
dentemente de idade e das condições funcionais consigam desenvolver 
suas Atividades da Vida Diária (AVDs). Apesar do alto custo investido 
neste tipo de dispositivo, o histórico dos avanços tecnológicos indicam 
que recursos baseados em sensores, capacidade computacional, entre 
outros que são típicos deste tipo de dispositivo, tendem a estar cada 
vez mais acessíveis economicamente, oportunizando projetos e estudos 
para o Design.
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O tema configura-se como atual e emergente, porém observa-se 
que há poucas abordagens de pesquisas nacionais que buscam contemplar 
este tipo de solução, em contraste a uma certa expansão nos últimos 
anos de pesquisas internacionais, sendo desenvolvidas principalmente 
por universidades na Noruega. A ênfase dos estudos analisados está 
no desenvolvimento de hardware e software específicos, como é o 
caso dos estudos na área dos sistemas computacionais e linguagem de 
programação. Ressalta-se a oportunidade para estudos que explorem 
a intersecção da Tecnologia Assistiva, com os óculos digitais vestíveis 
e o Design.

Por fim, destaca-se a relação tecnologia-inclusão-design como 
um tripé que alicerça um percurso para o desenvolvimento de novos 
produtos, sistemas e experiências com foco nas tecnologias vestíveis, 
sabendo que a inclusão de pessoas com deficiência visual nesse pro-
cesso permite que elas possam estar melhor integradas à sociedade e 
consequentemente ter mais independência e aderência a suas atividades 
do cotidiano.
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Essas características, direta ou indiretamente, influenciam o 
modo de vida como um todo. De acordo com Mônica Moura5 (2015), 
mudanças de ordem cultural, política, socioeconômica e tecnológica 
possibilitam o estabelecimento de processos técnicos inovadores que 
expandem alternativas para o uso de materiais resultando em “novos 
padrões de criação, de projeto, de produção, de relacionamento e 
comunicação” (Moura, 2015, p. 61). Tal análise mostra-se alinhada 
à ideia de Marshall McLuhan (1979) de que os avanços tecnológicos 
interferem gradativamente sobre a configuração do ambiente sendo que 
este não se caracteriza como um envoltório passivo. “A estrada de ferro 
não introduziu movimento, transporte, roda ou caminhos na sociedade 
humana, mas acelerou e ampliou a escala das funções humanas anterio-
res, criando tipos de cidades, de trabalho e de lazer totalmente novos.” 
(McLuhan, 1979, p. 22).

Desse modo, em alinhamento à complexidade do cenário atual 
e à demanda que surge a partir dessa configuração, o design contem-
porâneo vai além da definição tradicional que o coloca como uma ati-
vidade necessariamente associada à produção industrial e se evidencia 
como uma prática projetual abrangente relacionada a diversas áreas do 
conhecimento, capaz de se apropriar e estabelecer diálogo entre sistemas 
sofisticados e rudimentares.

A adjetivação design contemporâneo só deve ser aplicada 
quando o projeto ou o espaço ou o produto ou o objeto ou, 
ainda, todas essas coisas integradas são complexas e exploram 
sensibilidades e sensações, singularidades, diluições, fusões, 

5. Com o objetivo de valorizar as pesquisadoras mulheres, optou-se que na primeira 
citação de cada autor e autora referenciados, o nome completo seria exposto.
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mixagens, questionamentos e novas propostas, muito além 
e aprofundando as relações função e uso, forma e conteúdo. 
A concepção, criação e projetação, bem como a recepção e 
interação do usuário, são estimuladas diante de uma nova e 
diferenciada atitude e proposta. (Moura, 2015 p. 79)

Nessa atual disposição, a hibridização, no sentido daquilo que 
é resultante da mistura, fusão, encontro e troca entre agentes desiguais, 
se mostra como elemento intrínseco ao design contemporâneo, incor-
porado como interessante ferramenta e metodologia projetual para a 
configuração de artefatos e procedimentos.

De acordo com Henriques et al. (2017), as práticas hibridistas 
são importantes aliadas aos processos criativos, pois permitem que ele-
mentos provenientes de diferentes linguagens sejam mesclados dando 
origem a produtos ou sistemas inovadores. Da mesma forma, analisando 
o processo de hibridização no campo da cultura, Peter Burke (2003) 
observa “que toda inovação é uma espécie de adaptação e que encontros 
culturais encorajam a criatividade” (Burke, 2003, p.17).

Desse modo, materiais, processos e técnicas que tornaram-se 
obsoletas diante do que há de mais recente podem recuperar sua rele-
vância perante as novas demandas, ao serem, por meio das práticas de 
hibridização agregadas aos projetos e produtos contemporâneos do design.

Sendo assim, esta investigação busca compreender e identificar 
possibilidades de ampliar o uso da técnica de revelação e gravura da 
cianotipia nos projetos atuais do design, como mais uma ferramenta 
imagética disponível.

Para isso será utilizada como referência o processo da serigra-
fia, que ainda hoje perdura como ferramenta incorporada ao design 
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contemporâneo, mesmo com todos os avanços tecnológicos ocorridos 
desde o início de sua popularização como um processo gráfico no 
século XX. Entende-se que tal associação se justifica devido às seme-
lhanças dos processos, uma vez que ambos são baseados no uso de 
emulsões fotossensíveis, e apresentam caminhos quase idênticos, no 
caso da serigrafia, para a obtenção da matriz serigráfica e da cianotipia 
para a obtenção do cianótipo, como descrito na Tabela 1:

Tabela 1

Procedimentos para obtenção de tela matriz 
serigráfica e cianótipo

Etapas 
do 

processo

Procedimento fotográfico para a 
obtenção da tela serigráfica matriz

Procedimento para a obtenção do 
cianótipo

1ª Preparo da emulsão Preparo da emulsão

2ª Aplicação da emulsão sobre o suporte 
(tela de nylon ou poliéster)

Aplicação da emulsão sobre o suporte 
(papel, tecido, madeira, pedra, vidro, 
etc)

3ª Contato com objeto opaco (matriz, 
imagem original)

Contato com objeto opaco (matriz, 
imagem original)

4ª Exposição à luz (solar ou artificial) Exposição à luz (solar ou artificial)

5ª Banho com água (para o caso de 
emulsões à base d’água)

Banho com água

Resultado 
final

Obtenção da tela serigráfica matriz 
para a reprodução de gravuras

Obtenção da gravura final (objeto 
único)

Elaborado pelos autores.
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Por esse esquema é possível notar semelhanças entre os processos, 
sendo a diferença mais notável, a princípio, o fato de que com a serigra-
fia essa parte da produção resulta em uma matriz, que posteriormente 
poderá ser usada para a produção de inúmeras imagens repetidas em 
série, enquanto na cianotipia o processo resulta na gravura final, única 
e não reprodutível.

Essa paridade entre os sistemas gráficos pode indicar que a 
estrutura laboratorial, os procedimentos, a capacitação da mão de obra e 
expertise do operador para a realização de ambos os processos apresente 
pontos de convergência, permitindo que um laboratório destinado a um 
dos procedimentos seja facilmente adaptado para o outro, evidenciando 
a possibilidade de incorporação da cianotipia como mais um método 
imagético para a elaboração de projetos.

Sendo assim, com o intuito de compreender o estado da arte da 
cianotipia quando relacionada ao design contemporâneo, primeiramente 
será desenvolvida uma investigação por meio de pesquisa bibliográfica 
assistemática e exploratória nas bases de dados eletrônicas, Periódicos 
CAPES; Scopus e Web Of Science. Posteriormente as buscas também 
serão expandidas à portfólios de design disponíveis online, com o 
intuito de coletar exemplos em que a técnica da cianotipia e da serigrafia 
tenham sido aplicadas a projetos da área do design. A ideia desta segunda 
etapa da coleta de dados é utilizar a serigrafia como referencial e com 
base no que já tem sido produzido a partir dela, montar um repertório 
de possibilidades para que o cianótipo seja melhor aproveitado como 
instrumento projetual.
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O Processo da Serigrafia

Apesar de ser mundialmente utilizada para a produção de mate-
riais gráficos impressos, e de ser usada no Brasil em escala industrial 
desde a segunda metade do século XX, não existe um consenso histórico 
sobre a autoria e data de invenção do processo serigráfico.

Segundo Biegeleisen (1971), podemos entender que não existe 
nenhum registro único e consensual sobre quem foi o autor 
da descoberta do estêncil ou serigrafia, ou seja, alguém que 
possa ser comparado a Johannes Gutenberg, que desenvolveu 
a Tipografia no século XV, ou até mesmo a Alois Senefelder, 
responsável pelo advento da Litografia no século XVIII”. (1971 
como citado em Franco, & Menezes, 2019)

No entanto, sabe-se que ela é uma variação ou aperfeiçoamento 
do estêncil, sendo também compreendida como uma técnica de impres-
são permeográfica. Nesse tipo de impressão, a gravura se forma sobre 
o suporte por meio da aplicação de tinta através das áreas permeáveis 
da matriz que, de maneira seletiva, controla a passagem de pigmento 
formando a imagem desejada.

A matriz serigráfica necessária para que se realize essa impres-
são permeográfica normalmente é obtida por meio da gravura de uma 
imagem, comumente chamada de ‘original’, sobre uma tela de fios de 
nylon trançados.

Para que essa tela se transforme em uma matriz, é necessário 
aplicar sobre ela uma emulsão fotossensível que, depois de seca, será 
colocada em contato com um objeto opaco, no caso o ‘original’, que 
pode ser por exemplo, uma imagem impressa em um acetato translúcido, 
e posteriormente exposta a uma fonte de luz.



64

Depois de exposta por um tempo específico, a tela é submetida 
a um banho com água, no caso de emulsões a base d’água, que remove 
da tela a área da emulsão que ficou protegida da incidência dos raios 
pela região opaca do original, de modo que o restante da emulsão que 
entrou em contato com a luminosidade se estabiliza e permanece na 
tela como uma camada impermeável. Desse modo, a região que ficou 
sem emulsão forma sobre a tela uma imagem permeável, por onde o 
pigmento poderá ser aplicado sobre o suporte desejado.

O Processo da Cianotipia

No decorrer do século XIX, houve grandes esforços com o intuito 
de desenvolver sistemas em que imagens projetadas sobre algum suporte 
pudessem ser gravadas. Os principais experimentos realizados para 
essa finalidade foram baseados em fundamentos já conhecidos desde 
períodos históricos anteriores e resultaram em descobertas e inovações 
tecnológicas que ao relacionar dispositivos como as câmaras escuras, 
aos princípios físicos da óptica e ao domínio químico das propriedades 
fotossensíveis de reagentes, deram origem ao que hoje conhecemos 
como fotografia.

É durante esse período, mais especificamente no ano de 1842, 
que o matemático e astrônomo inglês John Frederick William Herschel 
(1792-1871) desenvolve e apresenta à comunidade científica o processo 
que ficaria conhecido como cianotipia.

A cianotipia se caracteriza como uma técnica de revelação e 
gravura que, em razão da baixa complexidade do processo e de manu-
seio dos reagentes químicos necessários, apresenta relativa facilidade 
operacional para que seja obtido bons resultados de impressão já nas 
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primeiras tentativas. De acordo com Christopher James (2014), essa 
propriedade faz dela, muitas vezes, a primeira técnica a ser aprendida 
por estudantes de processos alternativos de fotografia.

Na cianotipia a imagem se forma por meio da exposição aos 
raios ultravioleta, de objetos em contato com um suporte sensibilizado 
a partir de uma emulsão fotossensível resultante da mistura, em iguais 
proporções, de duas soluções de sais férricos (Ferricianeto de Potássio 
e Citrato Férrico Amoniacal). A área de emulsão sob o suporte que não 
tiver a incidência dos raios obstruída pelo objeto em contato sofre um 
processo de oxirredução e estabiliza-se adquirindo um tom de azul 
específico conhecido como Azul da Prússia. No entanto, o restante da 
emulsão, que permaneceu protegida da incidência dos raios, se desprende 
do suporte quando submetida a um banho com água tornando visível 
uma imagem fotográfica, monocromática, gerada sem o intermédio de 
um dispositivo fotográfico.

A cianotipia não produz filmes em negativos, mas somente cópias 
por transferências de contato, sendo sempre necessário que o 
negativo utilizado seja do mesmo tamanho que a cópia desejada, 
isto porque o processo com a cianotipia não permite ampliações 
e nem reduções de tamanho, somente transferências na mesma 
proporção da imagem original. (Zani & Cypriano, 2017, p. 20)

Pesquisa Bibliográfica

Com o intuito de compreender o estado da arte da cianotipia 
relacionada ao design, foram acessadas as bases de dados eletrônicas: 
Periódicos CAPES; Scopus e Web Of Science, com conexão à rede VPN 
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP.
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Para tal, com o filtro de busca limitado somente a artigos de 
acesso aberto em língua portuguesa, espanhola e inglesa foram rela-
cionadas com o operador booleano ‘AND’, em um primeiro momento, 
as palavras chave “cianotipia” e “design” e também em língua inglesa, 
“cyanotype” e “design”, com indicação para que as palavras fizessem 
parte do assunto da publicação. No entanto, nenhum trabalho sobre o 
tema foi encontrado.

Diante desse resultado optou-se por repetir a busca, mantendo 
todos os filtros, mas limitando o uso das palavras chave apenas para, 
“cianotipia” e também em língua inglesa “cyanotype” e a partir da 
interpretação da leitura dos resumos, foram selecionadas as publicações 
que abordassem o objeto de algum modo que pudesse ser relacionado 
à práxis do design.

Nessa etapa foram encontrados um total de treze artigos. Destes, 
a partir da leitura e interpretação dos resumos, notou-se que alguns traba-
lhos apenas citavam a cianotipia em algum momento sem se aprofundar 
na técnica como assunto principal ou abordavam o cianótipo não por 
suas propriedades gráficas, mas fotoquímicas, o que não se alinhava 
com o objetivo desta investigação. Portanto estes foram descartados e 
os cinco artigos que restaram foram selecionados.

Dos trabalhos selecionados observou-se que três deles aborda-
vam a cianotipia como método relevante para o desenvolvimento de 
atividades didáticas. Em Aplicaciones didácticas de la cianotipia en la 
educación artística. Un proceso compatible con el medio ambiente, a 
autora María del Carmen Moreno Sáez, discorre sobre uma atividade 
didática no campo da educação artística em que a cianotipia é utilizada 
como um estímulo ao processo criativo, além de se configurar como 
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uma alternativa de baixa toxicidade em meio ao grande volume de novas 
tecnologias da contemporaneidade.

Moreno Saez, ainda assina mais uma publicação encontrada nessa 
pesquisa, La cianotipia como medio de formación e implementación de 
actividades artísticas para educadores que trabajan con enfermos de 
Alzheimer, em que a cianotipia é trabalhada por meio de oficinas destina-
das a pacientes diagnosticados com Alzheimer. Neste trabalho a técnica 
é escolhida por sua baixa complexidade de execução e busca melhorar as 
condições psicossociais dos participantes, além de contribuir com suas 
formas de se expressar, fomentando hábitos de auto-aperfeiçoamento.

Uma abordagem semelhante também acontece em Contributions 
of an artistic educational program for older people with early dementia: 
An exploratory qualitative study, de Ana M. Ullán; Manuel H. Belver; 
Carmen Moreno; Eugenio Garrido; José Gómez-Isla; Elena Gonzalez-
-Ingelmo; Juan Delgado; Isabel Serrano; Marta Badía; Carmen Herrero; 
Paloma Manzanera e Laura Tejedor, em que a cianotipia é trabalhada 
em uma oficina com o intuito de auxiliar no tratamento de pacientes 
diagnosticados com demência precoce.

Outro propósito encontrado para a cianotipia nessa busca foi 
o de compreendê-la como um processo artístico que contribui com o 
valor subjetivo e simbólico das obras como acontece em Artemídia 
envolvente: a cianotipia em suas implicações técnicas e funções poéti-
cas de Ricardo Zani e Pelópidas Cypriano, em que os autores analisam 
como as propriedades fotográficas do cianótipo, quando relacionadas à 
recursos arte midiáticos, ampliam possibilidades poéticas de expressão, 
assim como é possível observar também em La cianotipia como recurso 
en el arte contemporáneo: una luz azul que no se apaga de Juan Gil 
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Segovia, em que a cianotipia é abordada como uma ferramenta inte-
ressante a serviço dos projetos contemporâneos, uma vez que as novas 
tecnologias abriram possibilidades, até então, inéditas de uso, por meio 
dos processos de hibridização, que não existiam no momento em que 
o cianótipo foi inventado no século XIX.

Análise de Portfólios: obras em cianotipia

Devido ao baixo número de publicações encontradas sobre o 
assunto nas bases de dados eletrônicas, optou-se também por ampliar 
a busca ao site de portfólios digitais www.behance.net, com o intuito 
de descobrir possíveis apropriações da cianotipia como ferramenta a 
serviço do design, em produções realizadas fora do meio acadêmico.

Desse modo, a busca foi realizada a partir das palavras chave, 
“cianotipia” em língua portuguesa e “cyanotype” em língua inglesa, 
sendo especificado no campo de busca disponibilizado pelo site, apenas 
publicações de projetos de design gráfico.

Com a aplicação desses filtros de busca, foram encontrados deze-
nas de projetos, desenvolvidos por agências e designers, profissionais e 
amadores, fazendo uso da cianotipia de maneiras diversas. A partir da 
análise desse conteúdo alguns projetos foram selecionados.

Em “Canto Fauna Canto Flora”, projeto criado para conclusão 
do curso de Design Gráfico da UFPR em 2017, vencedor do “Prêmio 
Bom Design 2018”, a autora Flávia Chornobai, responsável pelo projeto 
gráfico, ilustração e manufatura, utiliza a cianotipia para compor a capa 
de um livro artesanal de poemas e gravuras.
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Figura 1

Projeto ‘Canto Fauna Canto Flora’

Chornobai (2018).

Figura 2

Projeto ‘Travel Book’

Amaro, F. (2021)
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Outros livros artesanais produzidos como uma atividade acadê-
mica são, o “Travel Book” de Flávia Amaro, composto por cianotipias 
com imagens de viagens da autora e o “Project 23” de Rami Hammoud, 
em que o autor utilizou a cianotipia para criar um objeto poético sobre o 
seu vigésimo terceiro aniversário. Rami descreve no portfólio que levou 
três dias para produzir dez cópias do livro e que a ideia do projeto lhe 
veio espontaneamente com o intuito de ‘guardar um pedaço do tempo’.

Figura 3

Projeto ‘Project 23’

Hammound (2020).

Nesses dois últimos exemplos, a cianotipia é utilizada para 
representar temas que se relacionam à memória dos autores. Conside-
rando a atividade manual que o processo demanda, é possível analisar 
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a ação dos criadores sobre o projeto como uma presença material regis-
trada imageticamente, o que pode ser interessante para a composição 
do conceito de uma obra que fale sobre memórias, sobre coisas que 
aconteceram e que se quer ‘guardar’, além de justificar a escolha pela 
cianotipia entre outros meios de impressão e gravura.

Além da produção de livros artesanais, foram encontradas tam-
bém outras utilizações do sistema como ferramenta para a produção 
de: cartões de visita; logotipos; calendários; zines; arte para rótulos; 
embalagens; peças de roupa e ecobags.

Figura 5

Projeto ‘Rooted Spices

 Studio NinetyOne (2018).

No entanto, apesar da diversidade de aplicações, vale ressaltar 
que a maior parte desses projetos é destinado a baixas tiragens e quando 
não é o caso, como no projeto de identidade da marca de especiarias, 
“Rooted Spices”, em que as imagens estão impressas sobre embalagens 
de metal, a gravura original em cianotipia é aplicada sobre outro suporte 
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provavelmente após hibridizar-se com o meio digital, quando submetida 
a um processo de escaneamento, possibilitando que seja replicada de 
forma seriada em escala industrial, como estampa na embalagem do 
produto.

Esse tipo de processo pode ser caracterizado como fruto de uma 
metodologia hibridista, uma vez que uma imagem gravada artesanal-
mente é destituída de sua essência material, original, ao ser digitalizada. 
Nessa transformação, se perdem, entre outras, características do cianó-
tipo primeiro relacionadas à textura da emulsão e do suporte, e também 
de possíveis variações tonais desencadeadas pelo desgaste ocasionado 
pela ação do tempo e condições do entorno. No entanto, as propriedades 
imagéticas da figura, como as formas e os contrastes, são preservadas e 
esse arquivo análogo gerado em outro meio pode ser gravado inúmeras 
vezes por processos mais adequados à demanda industrial.

Outro exemplo selecionado em que a característica hibridista 
se destaca, é em um filtro digital, destinado á rede social do Instagram 
desenvolvido como parte da identidade visual do álbum de 2021, 
“Vou Ter Que Me Virar” da banda Fresno. De acordo com o material 
encontrado no site behance.net, o filtro é inspirado nas peculiaridades 
gráficas da cianotipia e age alterando a cor das imagens, as deixando 
monocromáticas em tons de azul da prússia e branco como se fossem 
um cianótipo real. No entanto, não resultam do processo artesanal, mas 
sim de um processamento digital realizado pelo próprio aplicativo, que 
apenas se inspira nas propriedades figurativas da cianotipia.
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Figura 6

Projeto de identidade visual para banda Fresno.

Alberico (2022).

Análise de Portfólios: obras em serigrafia

Seguindo a proposta descrita anteriormente, de utilizar o método 
serigráfico como referencial para o aproveitamento da cianotipia, bus-
cou-se também no site de portfólios www.behance.net, obras de design 
que utilizassem a serigrafia como ferramenta.

A busca foi realizada a partir das palavras chave, “serigrafia” em 
língua portuguesa e “silk screen” em língua inglesa, sendo especificado 
no campo de busca disponibilizado pelo site, apenas publicações de 
projetos de design gráfico.
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Assim como na busca anterior, foi encontrado um grande volume 
de projetos desenvolvidos por agências e designers, profissionais e 
amadores, em que as qualidades figurativas da serigrafia são explora-
das. A partir da análise desse conteúdo, foram considerados relevantes 
e selecionados para a pesquisa projetos que potencialmente poderiam 
ter sido realizados com a cianotipia ao invés da serigrafia.

Curiosamente, tal qual foi constatado na etapa anterior nos 
trabalhos desenvolvidos a partir do cianótipo, em muitos dos trabalhos 
encontrados nessa etapa, a serigrafia é usada como ferramenta para a 
manufatura de: capas de livros artesanais; peças de vestuário; ecobags; 
posters; cartões diversos e identidades visuais.

Figura 7

Poster Serigráfico de Kris Prats

Prats (2021).
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A diferença, no entanto, se mostra principalmente nas possibi-
lidades gráficas de cada meio, como por exemplo, nos posters serigrá-
ficos criados por Kris Prats. Neles, é possível ver um retrato da cantora 
Madonna, impresso em retícula na cor preta, de modo monocromático, 
porém seu entorno é adornado por grafismos e massas de cores que 
variam entre tons de amarelo e vermelho.

Essa combinação de cores não poderia ser reproduzida em um 
cianótipo, que é sempre monocromático e nesse caso, o projeto preci-
saria ser adaptado.

Uma solução possível, por exemplo, ao menos para o aspecto 
figurativo do cartaz, seria abrir mão dos tons pretos e deixá-los ‘vazados’ 
para que ficassem na cor do suporte. Entretanto, nas gravuras da série, 
que são produzidas com a sobreposição das tintas amarela e vermelha, 
o uso de apenas uma cor impactaria sobre os elementos subjetivos do 
trabalho, uma vez que a inserção de grafismos avermelhados sobre a 
fotografia da artista e o fundo amarelado, comunicam uma ideia de 
transgressão e rebeldia que não poderia ser reproduzida desta forma 
em uma imagem monocromática.

Outro exemplo em que o alcance cromático possibilitado pela 
serigrafia é aproveitado, se encontra na contribuição de Flavia Calandria 
para o calendário “Caja Baja 2021”, em que a artista foi responsável 
por criar as ilustrações para os meses de Julho e Setembro.
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Figura 8

Calendário Caja Baja 2021

Calandria (2021).

O calendário foi produzido em uma tiragem limitada de 100 exem-
plares e conta com a participação de outros artistas para as imagens 
referentes aos outros meses do ano.
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Nas figuras de Flavia Calandria, assim como nos cartazes do 
exemplo anterior, os tons são explorados de um modo que não seriam 
capazes de formar a mesma imagem em uma situação monocromática, 
a não ser que o método de retícula fosse aplicado, deixando um mesmo 
tom mais ou menos saturado, mas ainda assim o efeito do contraste 
seria outro.

Porém, ao levar em consideração a ideia do projeto, que é a de 
manufaturar um objeto artesanal em tiragem limitada, é possível dizer 
que a técnica da cianotipia se adequaria bem à proposta, mesmo que 
as ilustrações tivessem que ser adaptadas ou planejadas para serem 
reproduzidas de forma monocromática.

No entanto, outros casos poderiam facilmente ter sido gravados 
em cianotipia, como o projeto de identidade visual “Fazenda Fortaleza 
dos Borges — specialty coffee”, de Carlos Bauer, selecionado para a 
13ª bienal brasileira de design gráfico, que apresenta imagens mono-
cromáticas, coincidentemente em azul, gravadas por meio do processo 
serigráfico. Aqui, talvez a única adaptação necessária seria com relação 
ao material utilizado como suporte, que precisaria ser um papel capaz 
de aglutinar a emulsão além de suportar, sem degradação, o banho 
com água necessário para revelar a imagem latente do processo para 
obtenção do cianótipo. Uma alteração como essa não iria interferir 
significativamente no aspecto figurativo do projeto, mas certamente 
modificaria a experiência tátil dos usuários, que ao manusear o pro-
duto experimentariam outra textura, além de adicionar um elemento 
de subjetividade diferente.

Um indício desse fato pode ser observado no cuidado do pró-
prio autor, Carlos Bauer (2019), que em seu portfólio online cita que: 
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“A impressão em serigrafia com papéis e acabamentos especiais mate-
rializa a qualidade do manejo artesanal do café”, confirmando que a 
escolha do material também se relaciona à construção do conceito do 
projeto.

Figura 9

Produtos para Fazenda Fortaleza dos Borges

Bauer (2019).
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Contudo, na contemporaneidade o leque de possibilidades ofe-
recido pelo avanço tecnológico dos meios de impressão e dos meios 
digitais contribuem para que métodos gráficos extemporâneos artesanais, 
arcaicos ou rudimentares, possam ser aproveitados para o exercício pro-
jetual mesmo que se encontrem em uma condição de completo desuso 
comercial ou que estejam restritos à produção de pequenas tiragens.

Figura 10

Wax Project Silk Screen Pattern

Hauser (2022).
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O que favorece esse resgate são os processos de hibridização 
e um exemplo válido de como isso ocorre é o trabalho “Wax Project - 
silk screen pattern” de Marthe Hauser. Nele, patterns criados a partir 
de serigrafias são apresentados como possibilidades de estampas para 
peças de vestuário. Na apresentação do portfólio online, a autora não 
descreve maiores detalhes do projeto e o que se pode compreender é 
baseado nas imagens disponíveis.

Porém, mesmo que não seja o caso deste trabalho em específico, 
é possível usá-lo como inspiração para imaginar mais uma oportunidade 
de aplicação da cianotipia em um projeto de design.

Para tal, primeiramente o cianótipo poderia ser digitalizado por 
intermédio de um registro fotográfico ou escaneamento do original, a 
fim de gerar um arquivo digital com resolução adequada que pudesse 
ser impresso sobre um tecido, no intuito de se tornar uma peça de design 
têxtil. No processo de hibridização proveniente da adaptação entre esses 
agentes materiais e digitais, o produto resultante perderia o valor agre-
gado referente à artesanalidade e materialidade do cianótipo original, 
mas preservaria suas qualidades figurativas, além de possibilitar sua 
replicação em série, de maneira padronizada, em escala industrial, aten-
dendo também uma demanda de mercado que pretenda amplo alcance.

Para que se justifique esse tipo de uso em que somente os elemen-
tos figurativos da gravura seriam preservados, pode ser interessante pensar 
na composição de uma estampa que seja resultado da experimentação 
das peculiaridades imagéticas do cianótipo. Uma dessas possibilidades, 
seria proveniente do emulsionamento criativo do suporte, ao fazer uso 
de materiais não convencionais para essa aplicação, ou dispondo o 
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químico de modo a gerar desenhos e formas inusitadas ocasionando 
na figura revelada efeitos singulares deste método.

Considerações Finais

A partir dos dados coletados por meio desta investigação, notou-
-se que no meio acadêmico pouco tem se produzido sobre a cianotipia 
como sistema associado ao design. Em contrapartida, a análise dos 
portfólios online demonstrou um cenário diferente. Nele, o volume de 
trabalhos encontrados indica que a técnica vem sendo adotada como 
ferramenta gráfica para a composição de diversos projetos. Essa discre-
pância dos resultados encontrados nas bases de dados e nos portfólios 
online, pode significar não uma baixa adesão ao método, mas talvez 
uma baixa reflexão sobre ele.

Seguindo adiante na proposta desta investigação, ao utilizar a 
produção serigráfica no design como uma referência para que a cianotipia 
seja melhor aproveitada durante a atividade projetual, é possível notar 
nos portfólios online que os produtos configurados com base no uso do 
cianótipo se assemelham bastante aos produzidos a partir da serigrafia.

Se por um lado isso pode ser mais um indício de uma equiva-
lência entre os dois processos, por outro, ao se considerar também as 
diferenças marcantes do que se pode alcançar com um e outro método, 
isso sugere que a cianotipia não tem sido explorada a fundo pelos pro-
jetistas, tendo suas aplicações muito restritas a uma espécie de senso 
comum do modo de se apropriar de um meio gráfico não convencional.

Dito isso, vale destacar algumas peculiaridades relacionadas 
às possibilidades gráficas de cada um dos processos, referentes, por 
exemplo, ao seu alcance expressivo e viabilidade de aplicações.
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Além de poder ser aplicada sobre uma ampla variedade de supor-
tes, e permitir um número considerável de replicações de uma mesma 
imagem, sobre a serigrafia, André Villas Boas (2010) ainda destaca que 
o processo apresenta características interessantes relativas às texturas e 
densidades geradas pelos tipos de tinta que podem ser utilizados para 
a obtenção das figuras. O autor também enfatiza que na serigrafia, a 
linguagem é fundamentalmente o traço e portanto, desaconselha o uso 
de meios- tons e degradês para criar as gravuras.

Quando comparada a ela, a cianotipia se apresenta como um 
meio gráfico mais limitado com relação à reprodutibilidade e às opções 
cromáticas. Por meio da cianotipia se obtém uma gravura monocromática 
não reprodutível de maneira seriada. Seu tom de azul específico não é 
proveniente de tintas, mas sim da reação fotoquímica que a emulsão 
sofre quando exposta à radiação, podendo ser levemente alterada quando 
submetida a processos de tonalização ou viragens.

Entretanto, o cianótipo apresenta uma alta qualidade fotográfica 
da imagem, bastante adequada para a reprodução de figuras com detalhes 
complexos, inclusive meios-tons e degradês.

Além disso, por suas características artesanais e estético-subje-
tivas é capaz de agregar valor simbólico ao suporte impresso, que pode 
variar entre diversas categorias de papéis e tecidos até outros menos 
convencionais como madeira e vidro.

Apesar de ser um processo de baixa complexidade de execução, 
não chega a apresentar um rendimento de reprodução das imagens 
adequado à escala industrial. Para esse propósito, o cianótipo pode ser 
submetido à digitalização, para que posteriormente tenha sua imagem 
replicada por um meio de impressão mais eficiente. A partir disso, 
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vem à tona novas possibilidades de apresentação e manifestação desta 
figura, que agora hibridizada como um arquivo digital está sujeita às 
intervenções próprias do novo meio.

Uma hibridização como essa, além de permitir a associação 
criativa e inovadora da técnica a outros meios, mostra-se como meto-
dologia aliada para que o processo possa ser incorporado à atividade 
projetual, mesmo que algumas qualidades materiais relacionadas à 
gravura original sejam perdidas ou ressignificadas.

Sendo assim, a cianotipia pode atuar como mais um instrumento 
gráfico ou metodologia criativa para a elaboração de projetos, sendo 
importante destacar que ela não deve figurar como uma ferramenta 
sucessora ou substituta da serigrafia nos projetos de design, pois apesar 
de apresentarem semelhanças no processo de produção, seus produtos 
finais mostram-se bastante distintos e não excludentes.
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diverso, estando relacionado, entre outros, a eventos naturais, hábitos 
culturais, regimes políticos e avanços tecnológicos.

Dessa forma, a intensificação do processo de globalização 
ocorrida nas últimas décadas, somada ao avanço tecnológico dos 
dispositivos digitais de comunicação conectados à rede, promoveram 
transformações de ordem cultural, social, econômica e política que 
culminaram no período atual compreendido por contemporaneidade, 
conforme analisa Moura (2021):

As mudanças estabelecidas a partir do pós Segunda Guerra Mundial, 
tais como o estreitamento do tempo e espaço; a valorização das 
pequenas narrativas, algumas delas, fragmentadas; os discursos 
questionadores e muitas vezes ambíguos; a valorização da postura 
marginal, das periferias, das manifestações populares, das culturas 
locais; o questionamento e ruptura com os sistemas de mercado e 
o descrédito às instituições em geral e, aos dispositivos de poder, 
apontam novas vertentes no campo do design prenunciando a 
contemporaneidade. (Moura, 2021, p. 870)

Tais fatores, fazem esse momento histórico ter como marcas, 
a velocidade do imediato; o grande fluxo de informações; a extrema 
conexão entre pessoas, artefatos e sistemas e uma subversão do conceito 
de fronteiras, concretas e abstratas, que passam a se manifestar de modo 
menos absoluto, favorecendo hibridizações entre elementos de áreas 
distintas e subjetivamente até entre tempos históricos diversos, que 
por meio de hábitos culturais e das peculiaridades de alguns artefatos 
mesclam-se uns aos outros.

Por meio desses novos arranjos estrutura-se um mundo complexo 
que acaba por interferir também na prática do design que se elabora 
como resposta às demandas que surgem. De acordo com Moura (2015), 
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mudanças de ordem cultural, política, socioeconômica e tecnológica são 
responsáveis por estabelecer processos técnicos inovadores em áreas 
como o design, que além de influenciar o uso de materiais, resultam em 
novos modos de criar, produzir, projetar e comunicar.

Assim, o design contemporâneo se coloca como uma prática 
transdisciplinar que se aproveita dos processos de hibridização como 
instrumentos para elaborar produtos e sistemas, que por meio de sua 
atuação no universo do sensível, estabeleçam diálogos complexos com 
os usuários e o entorno. Essa propriedade enriquece o método projetual, 
facilitando a elaboração de configurações inovadoras.

Segundo Henriques, Margadona e Gadotti (2017), no design essa 
característica híbrida se evidencia não só na fusão de materiais, técnicas 
e conhecimentos durante o desenvolvimento de produtos, mas também 
no modo como se manifestam e são acessados pelos usuários. Santaella 
(2008) considera ainda, que a interconexão dos espaços físicos de circu-
lação com os espaços virtuais de informação, resultante da adesão dos 
usuários aos dispositivos móveis de comunicação conectados à rede, 
expande ainda mais o modo como o termo hibridismo pode ser usado.

Com a finalidade de identificar e selecionar situações e projetos 
de design contemporâneo em que a criação híbrida esteja presente, esta 
pesquisa irá se basear nas definições de hibridismo relacionados ao 
design encontradas na literatura e a partir disso, desenvolver uma análise 
qualitativa referente a como as hibridizações se evidenciam no processo 
criativo de projetistas e designers e no estilo de vida atual. Sendo assim, 
essa investigação se faz pertinente, ao levar em consideração a grande 
quantidade de plataformas digitais existentes na atualidade, que atuam 
não só como ambientes informacionais, mas como espaços de trabalho, 
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comércio, entretenimento, relacionamento, entre outros, que moldam 
o comportamento do indivíduo contemporâneo.

Design Contemporâneo

Mesmo que a atividade de planejar, projetar e produzir artefatos 
com o intuito de facilitar ou viabilizar processos e ações seja quase tão 
antiga quanto a história humana, é a partir das transformações promo-
vidas pela revolução industrial iniciada no século XVIII que essa tarefa 
ancestral passa a ser chamada de Design.

Cardoso (2012) analisa que com a ascensão da produção indus-
trial, houve um crescimento significativo dos bens de consumo dispo-
níveis no mercado, sendo eles produzidos com qualidade ou não, de 
modo que a função de projetar, que há tempos era desempenhada em 
relativo anonimato, passou a ser tema central dos debates políticos. 
O autor então observa que diante desta conjuntura, foi necessário que se 
desenvolvesse uma definição da atividade projetual a fim de organizar 
a confusão desencadeada pelas possibilidades trazidas pelo advento 
das máquinas.

Sendo assim, as primeiras definições elaboradas, colocavam 
o design como uma prática associada à produção industrial em série, 
estando em oposição à arte e ao artesanato.

Porém, levando em consideração a análise de Löbach (2001), 
que coloca o design como uma atividade com a função de mediar as 
relações entre usuário e ambiente, estando desse modo, sob influência 
direta do contexto, é natural que a sua definição se transforme conforme 
o mundo e a sociedade se alteram.
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Desse modo, o design contemporâneo se caracteriza pela trans-
disciplinaridade; pela hibridização como metodologia de projeto; pela 
valorização dos processos e não exclusivamente do produto final e pelo 
desenvolvimento não só de artefatos, mas também de sistemas que res-
pondam e atendam as demandas da época, sendo realizada por via de 
meios artesanais, rudimentares, sofisticados ou altamente tecnológicos.

Desta forma, se manifesta no campo material ou imaterial ou 
em ambos ao mesmo tempo, na forma de ambientes ou objetos com 
propósitos diversos ou reversíveis, multifuncionais ou não funcionais, 
que possam proporcionar experiências lúdicas, irônicas e provocativas 
de modo que sejam valorizadas as subjetividades.

A tradução do tempo atual existente no design contemporâneo 
envolve as mudanças nos hábitos e modos de vida (ser e estar no 
mundo), a partir de novos enfoques e características em projetos 
(diferentes escalas e finalidades), ações, sistemas, serviços, tendo 
como referência principal o sujeito, o indivíduo, o ser humano 
em suas sensibilidades e subjetividades. (Moura, 2021 p. 872)

O Hibridismo e seu Impacto na Experiência do Design

O conceito de hibridização surge na biologia para fazer referência 
aos descendentes que resultam do cruzamento entre espécies distintas.

Com o passar do tempo os termos híbrido, hibridez, hibridação 
ou hibridização foram apropriados por outras áreas do conhecimento 
relacionados à cultura, como a arte; a arquitetura e o design.

No sentido dicionarizado, “hibridismo” ou “hibridez” designa 
uma palavra que é formada com elementos tomados de línguas 
diversas. “Hibridação” refere-se à produção de plantas ou 
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animais híbridos. “Hibridização”, proveniente do campo da 
física e da química, significa a combinação linear de dois orbitais 
atômicos correspondentes a diferentes elétrons de um átomo 
para a formação de um novo orbital. O adjetivo “híbrido”, por 
sua vez, significa miscigenação, aquilo que é originário de duas 
espécies diferentes. Na gramática, esse adjetivo se refere a um 
vocábulo que é composto de elementos provindos de línguas 
diversas. Como se pode ver, o que há em comum ao sentido de 
todas essas formações de palavras é a mistura entre elementos 
diversos para a formação de um novo elemento composto. 
(Santaella, 2008, p. 20)

Apesar da ampla utilização, essência do conceito permanece 
muito semelhante à original fazendo alusão ao resultado heterogêneo 
consequente da fusão de parcelas distintas.

Santaella (2008) ao considerar que na atualidade o vocábulo 
hibridismo pode se referira “à interconexão dos espaços físicos de 
circulação com os espaços virtuais de informação a que os usuários de 
dispositivos móveis se conectam” (Santaella, 2008, p. 20), amplia o 
alcance do que se pode chamar de híbrido, de modo que fica implícita 
a ideia de que o ser humano contemporâneo, ou pelo menos, o modo 
de compreender e se relacionar com a existência do ser humano con-
temporâneo é atravessado por processos de hibridização.

Embasado nesse conceito, de quase onipresença do hibridismo 
nos frutos da sociedade contemporânea, nos projetos de design a 
hibridização se mostra estimulante como metodologia pois possibilita 
que praticamente qualquer técnica, conhecimento ou produto, sejam 
aproveitados, uma vez que, por meio da fusão que promove, cada uma 
das partes distintas utilizadas na manufatura do produto final podem 
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se descaracterizar consideravelmente, de maneira a superar possíveis 
barreiras, estéticas, técnicas ou até mesmo históricas.

No design, a ideia de hibridização engloba a integração entre 
sistemas; o uso de materiais e técnicas diversas na atividade projetual; o 
aproveitamento de processos produtivos distintos, sejam eles artesanais, 
industriais, rudimentares, sofisticados, obsoletos ou atuais e a interação 
entre espaços reais e virtuais dada por meio da ação de usuários e artefa-
tos. Desse modo, o hibridismo se evidencia em características estéticas 
ou operacionais e também na concepção subjetiva que os indivíduos 
experimentam ao interagirem com esses produtos.

Ao investigar o hibridismo cultural, Burke (2010) analisa que a 
existência de um objeto como a mesa de mixagem facilita a hibridização 
de estilos musicais, devido às possibilidades que oferece. Esse exemplo 
evidencia como os processos podem estar atrelados à tecnologia e aos 
instrumentos disponíveis na época.

Dessa forma, considerando a contemporaneidade como um 
momento em que os meios digitais encontram-se extremamente difun-
didos para a viabilização de diversas tarefas, por meio de artefatos con-
figurados para exercer tais atividades, configura-se um cenário propício 
para que o design se aproprie dos processos de hibridização como uma 
metodologia de projeto para elaborar produtos e sistemas em que e a 
tecnologia digital seja mesclada a outros recursos, materiais, artesanais 
ou obsoletos até, a fim de explorar possibilidades e produzir inovações.

“O hibridismo é um elemento intrínseco aos processos criativos, 
pois permite que textos culturais provenientes de diferentes linguagens 
deslizem e se mesclem, formando e transformando-se em outras mani-
festações” (Henriques et al., 2017, p. 201).
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Além de proporcionar inovações, a hibridização pode atuar no 
resgate de técnicas e no uso de instrumentos e materiais que se encon-
trem em estado de obsolescência do ponto de vista comercial uma 
vez que diante de novas demandas podem encontrar novas funções. 
Nesses casos a reutilização de um elemento extemporâneo pode impactar 
sobre a experiência estético-subjetiva do usuário que se relaciona com 
o artefato hibridizado.

Ao considerar que a avaliação estética por parte do usuário é de 
ordem sócio-psicológica e, portanto, está atrelada ao contexto, Gustavo 
Amarante Bomfim (1998) afirma que diante das grandes pirâmides do 
Egito, o sujeito da atualidade experimenta uma sensação diferente do 
que experimentava um observador de milênios atrás que viveu sob o 
jugo dos faraós. Rafael Cardoso (2012) elabora uma análise semelhante 
ao considerar artefatos e objetos como estruturas mediadas por sistemas 
simbólicos, que são atravessadas por funções de uso, que por sua vez 
estão sujeitas a alterações de acordo com as necessidades e percepção 
dos usuários.

Desse modo, qualidades aparentemente absolutas que estejam 
associadas aos artefatos, objetos e processos de produção mostram-se 
na verdade relativas, sendo que não existem isoladas e se relacionam 
com o contexto a que estão inseridas, podendo ter seus significados e 
propósitos transformados.

Nesse sentido, os avanços tecnológicos funcionam como forças 
de transformação que tendem a empurrar à obsolescência processos e 
objetos que têm suas funções superadas, quando estes não são mais 
capazes de suprir as demandas que os cercam.
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No entanto, a partir das práticas de hibridização, técnicas e 
processos obsoletos podem tornar-se outra vez relevantes, ao serem 
resgatados e ressignificados quando incorporados ao que há de atual 
para compor projetos inovadores.

Projetos Híbridos do Design Contemporâneo

Com a expansão do universo digital e sua tendência a tornar-se 
um ambiente cada vez mais imersivo, é natural que o mercado se apro-
prie dessa realidade promovendo um aumento da produção de produtos 
destinados a esses espaços.

Por se tratar de um movimento relativamente recente, pode ser 
que a percepção desta nova realidade ainda seja um pouco confusa, no 
entanto é possível imaginar que esta configuração irá acentuar a mistura 
entre o que se compreende por mundo real e mundo virtual, fazendo 
com que os processos de hibridização se tornem ainda mais evidentes.

Em aplicativos para celular, é comum encontrar manifestações 
de processos híbridos que simulam virtualmente o comportamento de 
objetos e mecanismos materiais. Entre eles, podemos destacar exemplos 
despretensiosos destinados à recreação como o aplicativo iBeer, lançado 
em meados de 2008. Com ele, a tela do celular exibe uma imagem que 
simula um copo de cerveja, o aplicativo ainda se utiliza do acelerômetro 
do smartphone, ferramenta projetada originalmente para medir o ângulo 
do aparelho em relação ao horizonte e auxiliar na utilização do gps, 
por exemplo, e por meio dele identifica os movimentos que o usuário 
realiza com o celular para que o líquido exibido se mova de maneira 
realista, como se estivesse contido em um copo material.



95

Figura 1

Aplicativo iBeer em ação

Ammon (2022).

Além do movimento da cerveja o aplicativo ainda simula o 
efeito de condensação que ocorre na superfície do copo quando recebe 
um líquido gelado e também emite sons característicos desse tipo de 
experiência.

O propósito do iBeer é meramente recreativo e seu funciona-
mento faz com que o aparelho celular se comporte como um recipiente 
material que contém um líquido virtual, atribuindo uma nova função ao 
smartphone, hibridizando a matéria ao espaço digital.

Outro exemplo de programa que hibridiza o meio material ao 
virtual é o Calligraphy Practice©, criado por João Brandão em 2012. 
Desenvolvido para Ipads, oferece digitalmente uma experiência que 
imita o “ato artesanal de caligrafar simulando a forma clássica dos 
processos de criação via o uso de papéis, canetas caligráficas e tintas.” 
(Henriques et al., 2014, p. 210).
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No processo tradicional da caligrafia, os resultados obtidos se 
relacionam diretamente ao tipo de instrumento de escrita manuseado 
pelo profissional para realizar a atividade. O comportamento da tinta 
sobre o suporte quando aplicada com um pincel é bastante distinto do 
que se consegue utilizando uma caneta, por exemplo. Além disso cada 
ferramenta detém qualidades gráficas e limitações que se revelam durante 
o processo e no produto final.

Porém em Calligraphy Practice©, o desenho se dá não por inter-
médio de um instrumento, mas pela ponta dos dedos do usuário devido 
a função touch do iPad. Essa alteração representa entre o meio digital 
e o artesanal, uma diferença no movimento corporal necessário para a 
realização da tarefa e uma nova distância entre operador e resultado final.

Ainda mais além nos processos de hibridização, é possível 
encontrar exemplos como o do ateliê de moda digital The Fabricant 
que busca desenvolver novas experiências de moda para seus clientes 
recorrendo à tecnologia 3D.

O trabalho do ateliê consiste em projetar e comercializar roupas 
completamente virtuais. Essas peças são exibidas no site e nas redes 
sociais de The Fabricant, fazendo uso de ilustrações e também imagens 
animadas. As roupas são expostas sobre avatares humanoides; flutuando 
no cenário cibernético ou em sua loja digital, em que através de reali-
dade aumentada os usuários têm a possibilidade de analisá-las por todos 
os ângulos interagindo com o produto em 3D. Com o auxílio desses 
meios são apresentadas ao público as características de cada vestimenta 
relacionadas ao seu corte, caimento, peso, volumes, texturas e cores. 
Depois de comercializadas essas peças são sobrepostas digitalmente 
à imagens de seus compradores, hibridizando a fotografia gerada a 



97

partir de um agente físico ao integrá-la a um processo de modelagem 
tridimensional e de animação, servindo unicamente como um vestuário 
para ser ‘usado’, ou exibido, em plataformas digitais.

Ao investigar um dos trabalhos produzidos pelo ateliê, 
Azambuja et al. (2021), analisam que:

as representações visuais do vestido são a própria efetivação 
do produto final, e não meramente uma forma de torná-lo um 
mostruário para um item físico, uma vez que não cumpre a 
finalidade prática relacionada exclusivamente ao universo 
tangível de proteger o corpo. Assim, propõe-se não apenas um 
novo jeito de visualizar a roupa, mas também um novo jeito de se 
vestir, no qual quem está sendo vestida é a fotografia. Isso libera 
possibilidades para que peças que só existam no mundo virtual 
possam interagir com esse ambiente com novas propriedades e 
comportamentos físicos. (Azambuja et al., 2021, p. 1183)

Com base na análise destes exemplos é possível notar que o 
conceito de hibridização quando relacionado à prática projetual do 
design contemporâneo, supera a mera combinação de materiais, téc-
nicas e estilos.

Uma vez que a contemporaneidade se elabora como um ambiente 
complexo, o propósito dos produtos de design também se torna mais 
amplo ou abstrato, promovendo mediações simbólicas entre usuários, 
sistemas e contextos.

Diante desta configuração os processos de hibridização podem 
se evidenciar na mistura entre matéria e virtualidade, na ressignificação 
de artefatos, na elaboração de experiências e espaços imersivos em que 
os usuários se confundem com seus avatares e também, entre outras, no 
modo de acessar o mundo contemporâneo em que plataformas digitais 
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como, sites, aplicativos e redes sociais se fazem cada vez mais funda-
mentais para a realização de diversas atividades do cotidiano.

Considerações Finais

As hibridizações não são exclusividade da contemporaneidade, 
porém elas se relacionam ao contexto em que ocorrem pois dependem 
da disponibilidade de recursos e também de algum tipo de demanda 
para que aconteçam.

Por mais que reajamos a ela, não conseguimos nos livrar da 
tendência global para a mistura e a hibridização do curry com 
batatas fritas - recentemente eleito o prato favorito da Grã-
Bretanha - as saunas tailandesas, ao judaísmo zen, ao Kung Fu 
nigeriano ou aos filmes de Bollywood (feitos em Bombaim e que 
misturam canções e danças tradicionais indianas com convenções 
hollywoodianas). Este processo é particularmente óbvio no 
campo musical no caso de formas e gêneros híbridos como o 
jazz, o reggae, a salsa ou o rock afro-celta mais recentemente. 
Novas tecnologias, inclusive a “mesa de mixagem”, obviamente 
facilitaram este tipo de hibridização. (Burke, 2010, pp. 14-15)

Portanto, levando em consideração exemplos como os analisa-
dos neste artigo, em que materialidade e virtualidade se hibridizam, e 
na tendência recente de elaboração de espaços virtuais cada vez mais 
imersivos, fica evidente a necessidade de se projetar e realizar reflexões 
sobre as possibilidades que emergem atreladas a esse meio.

O surgimento de novas tecnologias é responsável por promover 
alterações de ordem cultural, social, política e econômica. Ao afirmar 
que o meio é a mensagem, McLuhan (1979) considera que o simples 
acontecimento de um avanço tecnológico ou invenção de um novo 
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meio, são suficientes para revolucionar dinâmicas na configuração social 
além de impactar a subjetividade que impera em uma época. “A história 
nos comprova que as mudanças culturais, políticas, socioeconômicas 
e tecnológicas estabelecem outros processos, técnicas e materiais que, 
por sua vez, interferem e geram novos padrões de criação, de projeto, 
de produção, de relacionamento e comunicação” (Moura, 2015, p. 61).

Uma criação híbrida é um sistema aberto, formada por 
transformações e aceitações de outros elementos, cuja memória 
e informações modificam os elementos da própria composição, 
aumentando as possibilidades de resultados. Além disso, a 
pluralidade de referências não pretende uma relação de poder, 
isto é, não há espaço para dominados e nem para dominantes. 
Nesse ambiente de trocas, conclui-se que nenhuma técnica é mais 
importante que outra, e o resultado a partir da multiplicidade, sem 
dúvida nenhuma, enriquece os processos criativos. (Henriques 
et al., 2014, p. 221)

Desse modo, o surgimento dos meios digitais representa novas 
possibilidades de criação, combinação, execução, transmissão, exibição, 
circulação, interação, armazenamento, descarte e consumo de produ-
tos. Através deles, se utilizando dos processos de hibridização como 
ferramentas metodológicas, tecnologias, sistemas e materiais obsoletos 
podem ser reaproveitados resultando em projetos originais, uma vez 
que o produto híbrido se difere das partes que foram necessárias para 
que ele se estruturasse.

Além disso, o resgate e aplicação de técnicas ultrapassadas pode 
impactar sobre o processo cognitivo de quem está sujeito a essa lógica de 
“colagem”, “sobreposição” ou “reciclagem”, comum à prática hibridista, 
seja na posição de projetista ou de usuário, além de abrir precedentes 
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para que na atualidade a dinâmica de hibridização de hábitos culturais, 
técnicas e saberes ocorra em âmbitos mais subjetivos, relacionados ao 
modo de veiculação ou acesso dos usuários aos produtos, uma vez que 
estes, mesmo quando físicos, podem ser expostos e disponibilizados 
para circulação, interação e/ou compra no universo virtual, se manifes-
tando de uma forma peculiar, assim como a experiência de interação 
que oferecem.

Também vale ressaltar que os elementos e as características 
pouco usuais ou ultrapassadas que sejam integradas ao produto hibri-
dizado, podem mostrar-se como estímulos férteis para que, no contexto 
contemporâneo repleto de informações e de ferramentas de produção 
e manipulação digitais, transformem-se consideravelmente quando 
submetidos às lógicas de hibridização, atingindo resultados que não 
poderiam ser alcançados em outros momentos da história.

Um indício dessa metamorfose em potencial se mostra em 
casos, em que a inserção de um processo de criação ou uma tecnologia 
diferente desencadeia não necessariamente apenas um novo produto 
ou modo de configurar, mas também uma nova forma de codificar a 
existência, como descreve Cardoso (2000) com relação à influência 
do surgimento e difusão da fotografia no final do século XIX sobre a 
comunicação visual.

O impacto inicial da fotografia sobre a comunicação visual 
deu-se mais no plano conceitual do que tecnológico. A partir da 
década de 1850, aparecem na produção de imagens por meios 
tradicionais indícios da influência fotográfica (...) as normas e 
mesmo as limitações da fotografia começavam sutilmente a alterar 
o tratamento dado às imagens, impondo mais do que uma nova 
estética, um novo modo de ver o mundo. (Cardoso, 2000, p. 55)
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Esse tipo de transformação se evidencia como uma via de mão 
dupla, que se imprime na configuração dos produtos e na forma de 
experienciar a vida do ser humano da época.

Sendo assim, o resgate de técnicas obsoletas no contexto con-
temporâneo se mostra como uma atividade valiosa não só para que se 
estruture projetos, metodologias, conceitos e produtos inovadores, mas 
também para contribuir com a constituição subjetiva do ser humano atual.

Dessa forma, o hibridismo relacionado ao design e às possibi-
lidades da época atual, mostra-se como um processo potencialmente 
interessante para que se experimente e configure o modo de vida 
contemporâneo.
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REFLEXÕES METODOLÓGICAS, O MODELO 
DO DESIGN AUDIOVISUAL E AS NOVAS 

POSSIBILIDADES DE APROXIMAÇÃO ENTRE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIEDADE

Caio Moura de Arroxelas Macêdo1

O presente artigo parte da observação participante do autor, que, 
como servidor público da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Estado do nordeste brasileiro, é um dos responsáveis pela comunicação 
de um mandato parlamentar. Logo, foi observada uma maior presença 
e atuação do órgão nos diferentes canais de redes sociais. A partir da 
observação direta da realidade, notou-se que as publicações sofreram 
novos direcionamentos em sua forma, conteúdo e na própria navegabi-
lidade da rede. Essas mudanças nas práticas de produção proporcionam 
novos desafios profissionais, estando a mais relevante delas relacionada 
ao conteúdo, o qual precisa ser planejado de forma que a administração 

1. Mestrando do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 
Federal da Paraíba do Curso de Mídias Digitais. caio.arroxelas@gmail.com
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pública amplie as possibilidades da sociedade participar dos trabalhos 
legislativos.

Diante deste cenário, é pertinente, inicialmente, identificar as 
ações que o Departamento de Comunicação da ALPB tem desenvolvido 
e planejado para a produção de conteúdo de determinadas obras audio-
visuais em sua página do Facebook2. Assim, lança-se o questionamento: 
quem pensa e cria os conteúdos está atento à promoção de uma cultura 
mais participativa em suas publicações e às possíveis repercussões no 
processo legislativo? Ao buscar projetar uma estratégia em que possibili-
tasse a suplementação, o reforço ou a correção dos trabalhos legislativos, 
no qual o processo de comunicação dessa organização preza pela visão 
dialógica e tendo o indivíduo no centro desse processo, o autor deste 
artigo encontrou um novo problema.

Até o momento, em revisões sobre as narrativas da literatura, 
não foram encontrados métodos que atendam à proposta da pesquisa, 
já que seria pretendido encontrar um método capaz de “colaborar tanto 
para o diagnóstico das causas do problema como para repensar novas 
práticas sociais”, como relata Serva (1997) citado por Santos et al. 
(2018, p. 963). Com isso, para solucionar este novo problema, o pre-
sente artigo utilizará o método de pesquisa Design Science Research 
para projetar um roteiro metodológico. Este método se justifica, por 
ir na contramão de outras literaturas metodológicas, têm como alvo a 
descrição, a identificação, a explicação e a exploração dos problemas 
relacionados aos campos de pesquisa que serão apresentados no próximo 
capítulo. Compreende-se que

2. Por ser uma rede social, segundo o Data Reportal, em janeiro de 2021, era 
utilizada por 89,8% dos usuários de Internet no Brasil (DataReportal, 2021)
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O campo da administração pública necessita de respostas aos seus 
problemas que possam se ocupar da criação e desenvolvimento 
de artefatos, permitindo maior interação entre o universo prático 
e teórico, gerando conhecimento que possa ser utilizado em 
situações semelhantes. (Aken, 2004; Dresch et al., 2015 citado 
por Santos et al., 2018, p. 975)

Ao serem percebidas lacunas comunicacionais na tramitação da 
LOA, como os índices de interação e novas possibilidades de participação 
política, identificou-se o problema e partiu-se para a construção de um 
percurso metodológico para aprimorar essas demandas. Desse modo, 
Aken (2004) e Dresch et al. (2015) ressaltam a importância da aproxima-
ção entre teoria e prática no campo da administração pública e como, a 
partir disso, surgem conhecimentos a serem utilizados em novos estudos,

Em particular, o desafio de desenvolver mecanismos de cooperação. 
Uma vez que o Estado isoladamente possui limitações para 
solucionar os problemas de natureza complexa, é fundamental 
que se dê sua articulação com atores distintos, especialmente 
com aqueles que se deparam diariamente com os problemas 
e possuem conhecimentos valiosos para seu enfrentamento. 
(Santos et al., 2018, p. 963)

O percurso metodológico será dividido, portanto, em duas fases. 
A primeira será a de caráter bibliográfico em que se estudará conceitos 
de teóricos como Valdecir Becker, Henry Jenkins, Boaventura Sousa 
Santo e Wilson Gomes; daí concepções sobre interatividade, formas 
de engajamento, participação política, gatilhos de interação, produção 
de conteúdo e design audiovisual serão compreendidas de forma mais 
adequada. Com base nos referidos autores, pretende-se desenvolver 
reflexões acerca de novas formas de participação que possam prezar 
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pela colaboração civil, pelo pluralismo, pela defesa de grupos vulnerá-
veis e pela transparência pública, em que as disputas ideológicas e por 
poder ganharam um novo canal de negociações e diálogos, e, com isso, 
as tensões políticas conquistaram um novo ambiente para protestos e 
reivindicações.

Na segunda fase, será utilizado o método científico indutivo, já 
que, como exposto anteriormente, o problema emergiu da observação 
da realidade dos fatos, ou seja, da rotina de trabalho do autor do projeto. 
Para Dresch et al. (2015, p. 18), “a ciência é baseada na observação”, e, 
além disso, “se fundamenta em premissas e na inferência de uma ideia 
a partir de dados previamente constatados ou observados”. Com isso, 
a observação do cientista, aqui, no caso, o autor deste artigo, utilizou 
deste método científico para inferir uma baixa participação social nas 
publicações do Facebook da ALPB, sendo, então, necessária a cons-
trução de uma metodologia capaz de aproximar as decisões do órgão 
aos anseios populares.

Baseado em Dresch et al. (2015, p. 18), compreende-se que 
existem três etapas básicas no método indutivo: a observação dos 
fenômenos de interesse, a descoberta da relação entre os fenômenos e a 
generalização das descobertas. É a partir da observação dos fenômenos 
de interesse que o observador passa a construir conjecturas para um 
problema prático.

Diante do exposto na Introdução e complementada pelo estado 
da arte feito pelo autor deste artigo, não se encontrou nas revisões lite-
rárias um percurso metodológico que aproxime os campos de pesquisas, 
relacionando Comunicação Pública, Poder Legislativo e Procedimentos 
Metodológicos. Assim sendo, o presente artigo traz discussões do âmbito 
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acadêmico e, também, da administração pública sobre temas políticos 
como direito a informação, formas de interação e disputas de poder na 
luta por uma sociedade mais colaborativa e democrática através das 
plataformas digitais.

A importância deste trabalho está diretamente relacionada às 
suas contribuições para a construção de uma metodologia que propor-
cione novos modos de pensar, agir e contribuam para a ampliação da 
participação popular por meio do Modelo do Design Audiovisual, uma 
vez que este Modelo está sendo discutido como um método de pesquisa 
capaz de colaborar para incrementar novas formas de Controle Social3 
e Transparência Pública. O amplo debate desses temas pode contribuir 
para o exercício da cidadania em função da possibilidade de se realizar 
pesquisa e produzir conhecimentos orientados no sentido de aproximar-se 
da realidade regional, já que os processos comunicacionais analisados 
estão associados à vida dos paraibanos e, assim, são capazes de pro-
mover transformações em ambientes socioculturais.

O relacionamento entre os diversos atores envolvidos como 
servidores públicos, a Assembleia Legislativa e a sociedade pode 
ocorrer por intermédio da Comunicação Pública, considerando que 
“O entendimento de CP está claramente identificado com a comunica-
ção organizacional, isto é, a área que trata de analisar a comunicação 
no interior das organizações e entre ela e seus públicos, buscando 
estratégias e soluções” (Brandão, 2007, p. 1). Brandão (2007) relata 
a dificuldade em conceituar o termo Comunicação Pública diante da 

3. Noção aqui entendida em sintonia com o pensamento de Rabat (2010), que 
nos chama a atenção para a importância de focalizar na permanente atenção da 
sociedade para que as decisões estatais e os interesses sociais não redundem em 
desarmonia.
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polissemia de concepções, porém encontra um ponto em comum ao 
tratar de “um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o 
governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção 
da cidadania” (Brandão, 2007, p. 6). A própria noção de cidadania tem 
sofrido mudanças em seu entendimento, passando a ser compreendida 
como mais permissiva ao livre exercício de direitos e deveres, em que 
a comunicação e a informação exercem forte influência, e como um 
processo mais participativo. Dessa forma, “a comunicação é hoje um 
ator político proeminente e é parte constituinte da formação do novo 
espaço público” (Brandão, 2007, p. 6).

Outrossim, as estratégias comunicacionais envolvendo o Poder 
Legislativo devem seguir um protocolo em que as organizações perten-
centes à Comunicação Pública se orientam, estando presentes debates 
acerca da centralidade do processo de comunicação no cidadão, o direito à 
informação, o interesse público e o estimulo à participação ativa. À vista 
disso, Duarte (2007) relata a importância de se ter diretrizes na CP:

Fundamental para a operacionalização da comunicação pública 
são as políticas formais, aqui definidas como um conjunto 
integrado, explicito e duradouro de definições, parâmetros 
e orientações, organizadas em corpo coerente de princípios 
norteadores de atuação aplicáveis aos processos de comunicação. 
(Duarte, 2007, p. 9)

Compreende-se, assim, que a Comunicação Pública deveria ser 
pensada como parte integrante das políticas públicas desenvolvidas pela 
Poder Legislativo, sendo desenvolvida como ferramenta tática com 
vistas a adaptar seus instrumentos às necessidades, às possibilidades e 
ao interesse público. Como afirma Duarte (2007, p. 8), as “Instituições 
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que articulam no planejamento de comunicação todos os pontos de con-
tato e formas de interação e informação, envolvendo a organização e os 
públicos interessados, são muito mais eficientes em cumprir seu papel 
na comunicação pública”. Nessa perspectiva, é necessário apostar na 
construção de um modelo contra-hegemônico (Santos, 2002) que garanta 
novos caminhos de emancipação, diversidade cultural e representati-
vidade, desafiando as formas de poder existentes e, assim, elaborando 
caminhos que possam servir como novas formas de autoridade.

O fortalecimento da cidadania e a conexão entre as instituições 
e a sociedade podem ser instrumentalizados pelas redes sociais, de 
acordo com Recuero et al. (2015), em razão de seu caráter inerente-
mente sociológico. Ainda assim, afirmam: os sites de rede social, com 
isso, podem ser compreendidos como elementos ampliadores da esfera 
pública4 que proporcionam um espaço em que, além da socialização, 
os atores podem expressar e reproduzir opiniões políticas e ideias que 
contribuem para o debate público (Recuero et al., 2015, p. 35).

A facilidade técnica para produzir e reproduzir mensagens de 
manifestações e apoio (curtindo ou retuitando, por exemplo) 
é condizente com um conceito de opinião pública como uma 
rede de comunicações intermediando múltiplas relações entre 
sistemas sociais (p. 35).

Recuero et al. (2015) descreveram as características do processo 
emergente que apropriou os sites de redes sociais pelos usuários como 
uma mídia social, e, ainda, citaram “a reprodução e a constatação de 

4. A esfera pública (Öffentlichkeit), assim, é a infraestrutura relacionada a áreas 
abertas e democráticas de debate que produzem opiniões políticas. São exemplos: 
cafés, praças públicas, teatros ou locais de encontro gerais (Recuero et al., 2015).
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discursos, o conflito das conversações e sua ampliação” (p. 132) como 
ferramenta a serviço dos atores para “propagar, replicar, dar visibilidade 
para determinada informação e não outra” (p. 132). À vista disso, as 
plataformas de redes sociais, de acordo com Jenkins et al. (2014), podem 
fortalecer uma cultura mais participativa, na qual a comunicação em 
rede facilita que grupos, antes esquecidos, tenham voz; que o acesso a 
novos canais e os processos de comunicação promovam mudança social 
a partir do engajamento cívico na medida em que motive a participação 
no processo político.

Dessarte, Gomes (2007) expõe o debate sobre a importância 
de ampliar o engajamento cívico em relação às possibilidades de par-
ticipação direta pela população, já que aquele tem potencial para criar 
novas formas de transparência pública, abertura e a responsabilização 
de agências governamentais e promover e fortalecer a interatividade 
entre cidadãos e representantes nas instituições. Assim, o tema base 
para as investigações deste trabalho é o processo de tramitação da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), visto que o mesmo tem as características 
necessárias para promover um maior engajamento cívico em suas discus-
sões. Na sua tramitação, cabe à Assembleia Legislativa avaliar e ajustar 
a proposta do Poder Executivo. O Orçamento diz respeito ao cotidiano, 
já que produz efeitos diretos no modo de vida dos contribuintes. Dessa 
forma, cabendo ao cidadão o acompanhamento e a fiscalização para que 
os recursos sejam aplicados de forma correta e a aplicação das contas 
públicas ocorra de forma transparente.

A LOA, por ser um projeto que abrange uma ampla gama de pos-
sibilidades na geração de debates, possibilita que o mapeamento desses 
índices possa afunilar a discussão dentro do Facebook de acordo com as 
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pautas que já estão em evidência. Dessa forma, viabiliza a construção 
de um percurso metodológico em que conecte os campos de pesquisa 
apresentados e auxilie no aprimoramento das reflexões apresentado 
pelo problema de pesquisa. Por conseguinte, Lim (2010) concorda ao 
dizer que é preciso “conceber serviços públicos que atendam às reais 
necessidades e exigências dos cidadãos” (Lim citado por Santos et al., 
2018, p. 963), e, ainda mais, que a administração pública, através da 
interação de diversos atores, desenvolva respostas democráticas.

Ademais, Assembleia Legislativa da Paraíba é um órgão inte-
grante da administração pública, e, por isso, seus processos comunica-
cionais são estudados dentro do campo da Comunicação Pública. Para 
Novelli (2006) citado por Brandão (2007), a Comunicação Pública é 
aquela “praticada pelos órgãos responsáveis pela administração pública” 
que, no contexto atual, passa a “desempenhar um papel importante de 
mediação para as práticas de boa governança” (p. 11). Convergindo 
com esses argumentos, Duarte (2007) fala que a Comunicação Pública 
vai além do sentido de dar informação, estando presente também em 
um cotidiano de trabalho com vistas a facilitar a vida de quem mais 
precisa através de meios de comunicação acessíveis e do compromisso 
com o interesse público. Assim,

Na prática, isso inclui o estímulo a ser protagonista naquilo que 
lhe diz respeito, ter conhecimento de seus direitos, a orientação e 
o atendimento adequado, passando pelo direito a saber como são 
gastos os recursos públicos, o motivo e o voto de um parlamentar, 
até a possibilidade de ter participação efetiva na decisões sobre 
aquilo que é de interesse público. (Duarte, 2007, p. 5)
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Desse modo, apoiado pela contextualização do problema, o 
presente artigo visa elaborar um roteiro metodológico para condução 
de pesquisas científicas dentro da esfera da Comunicação Pública fun-
damentadas na Design Science. Dresch et al. (2015, p. 59) a conceitua 
como “Ciência que procura consolidar conhecimentos sobre o projeto e 
desenvolvimento de soluções para melhorar sistemas existentes, resolver 
problemas e criar novos artefatos”. Assim sendo,

No seu sentido geral, a metodologia corresponde à lógica 
processual com que uma determinada pesquisa científica é 
desenhada e desenvolvida. É a ordem por que se deve aplicar 
um conjunto de métodos e técnicas de investigação com o fim 
de atingir um determinado resultado concreto, que consiste em 
encontrar, determinar, descrever e, eventualmente, reproduzir 
experimentalmente o encadeado de factos que provoca a 
manifestação de um determinado fenômeno. (Sousa, 2006, p. 59)

A partir desse processo de descrição, o presente artigo tem 
como objetivo proporcionar um debate sobre reflexões metodológicas e 
prescrever um roteiro que conduza estudos similares do mesmo campo 
de pesquisa. A generalização para uma classe maior de problemas e o 
avanço do conhecimento de como projetar artefatos satisfazem o intento 
preliminar deste estudo.

De acordo com Dresch et al. (2015), o pêndulo ilustrado acima 
é apresentado como forma de representação da condução de pesquisas 
científicas e expõe a importância em que o pesquisador esteja compro-
metido com cada elemento para alcançar o resultado almejado. Logo, 
“o desalinhamento também dificulta a compreensão sistêmica e siste-
mática dos procedimentos adotados e de como eles contribuem para 
que a pesquisa atinja seus objetivos” (p. 17). Seguindo esses elementos, 
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neste capítulo e no anterior já foram justificadas as razões para realizar 
a pesquisa com a percepção do problema, os objetivos que a pesquisa 
têm em projetar um novo percurso metodológico e o método indutivo 
como método de pesquisa. Dessa forma, o rigor metodológico será 
conduzido e verificado em diferentes etapas. Nos próximos capítulos 
apresentaremos o método de pesquisa, método de trabalho, técnicas de 
coleta e análise de dados e os resultados confiáveis.

Imagem 1

Pêndulo representativo da condução de pesquisas 
científicas

Dresch et al., 2015, p. 16.

DSR e a Construção de um Artefato

Segundo Dresch (2015), “a design science research, por sua vez, 
é o método que fundamenta e operacionaliza a condução da pesquisa 
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quando o objetivo a ser alcançado é um artefato5 ou uma prescrição” 
(p. 67). Ainda, diante da abordagem dessa autora, a DSR busca “cons-
truir e avaliar artefatos que permitam transformar situações, alterando 
suas condições para estados melhores ou desejáveis” (p. 67). A DSR 
procura, portanto, reduzir a distância entre teoria e pratica. Santos et 
al. (2018) já exploraram as contribuições desse método para contribuir 
na resolução de problemas públicos, “uma vez que seu ciclo envolve a 
compreensão do problema e o desenvolvimento de soluções que, por 
meio do teste realizado no contexto de análise, se comprovam eficazes” 
(p. 964).

Dessa forma, a DSR tem um grande potencial em auxiliar a 
administração em desenvolver políticas públicas mais efetivas. Já que, 
desde a delimitação do problema até à avaliação do artefato, pode 
ser adequada às fases de desenvolvimento dessa prestação de serviço 
público (Jann & Wegrich, 2007 citado por Santos et al., 2018). Assim 
sendo, configura-se como um método adequado para a construção de 
uma metodologia que envolva os campos de pesquisa apresentados neste 
artigo, visando projetar uma estratégia de comunicação para a ALPB. 
Esta nova proposta pode ser capaz de envolver os múltiplos setores da 
instituição com o propósito de aumentar o nível de interação com a 
sociedade, as novas formas de participação e o controle social. Ao ter 
sido induzido um baixo nível de participação, este estudo se preocupa 
em “solucionar um problema conhecido ou para projetar algo que ainda 
não existe” (Dresch et al., 2015, p. 52).

5. “nesse contexto, podem ser entendidos como algo que é construído pelo homem, 
ou objetos artificiais que podem ser caracterizados em termos de objetivos, 
funções e adaptações” (Dresch et al., 2015, p. 57).
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O estudo prévio mostra, por sua vez, a importância da articu-
lação entre o Poder Legislativo e o papel desenvolvido pela Ouvidoria 

(Ouvidoria Pública, s.d.)em sua escuta social a fim de produzir con-
teúdo para os diversos veículos de mídia. Destarte, “há, portanto, um 
complexo sistema comunicacional em funcionamento no poder público 
cuja finalidade é informar e promover a participação da sociedade na 
gestão pública” (Lessa et al., 2019, pp. 12-13). Utilizando a DSR, 
além da ouvidoria, outros setores da ALPB poderiam ser envolvidos 
na projeção dessa nova estratégia de comunicação, como a Relatoria 
da LOA e a Comissão de Legislação Cidadã. Esse método é adequado 
por buscar uma solução satisfatória e não a melhor.

Esse mesmo estudo de Lessa et al. (2019) apresentou a estrutura 
da Comunicação Pública dentro do âmbito Legislativo baseado em 
fatores: a escuta da sociedade e a produção de conteúdo por diferentes 
veículos. O percurso metodológico desenvolvido a partir deste artigo 
tem o intento de descrever como os produtores de conteúdo integram a 
comunicação com outros setores da ALPB e também com a audiência. 
Então, consideramos a DSR o método de pesquisa apropriado para 
construir um percurso metodológico capaz de articular o todo comuni-
cacional do poder legislativo paraibano e, assim, acionar os dispositivos 
informacionais num sistema de comunicação integrada.

Em outro estudo, em que se investigou gestão pública e intera-
tividade, Nogueira Jr. (2019) percebeu a ausência de ferramentas que 
proporcionem a participação efetiva do cidadão. Continuando:

Apesar das estratégias de governança pública no Brasil, 
as experiências dos usuários e os conteúdos gerados na 
contemporaneidade vêm tornando a comunicação mais 
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colaborativa e aberta, sendo inegável a construção de uma 
inteligência coletiva em rede. (Nogueira Jr., 2019, p. 40)

Assim, o artefato se constitui em apresentar uma metodologia 
que seja capaz de desenvolver uma estratégia de comunicação de forma 
regimental que auxilie a conduta dos profissionais do Departamento de 
Comunicação em abranger outros setores da organização na produção 
de conteúdos referente à aprovação da LOA.

Em que o processo de tomada de decisão sobre qual aspecto da 
LOA seja abordado envolva outros departamentos e que suas colabo-
rações sejam levadas em consideração. Estes departamentos possuem 
informações que são colhidas no decorrer do tempo e podem ter grande 
valia em orientar o debate. Nesse mesmo sentido, os índices prévios 
de audiência nos canais oficiais podem ser auferidos e balizar novas 
publicações de acordo com o número de engajamento. Além disso, 
técnicas de linguística auxiliariam na construção textual das postagens 
com presença de gatilhos de ação6 a estimular a participação das pes-
soas. Lessa et al. (2019) converge com a importância de diretrizes bem 
elaboras. Dessa maneira,

A comunicação se torna um serviço que deve atender a certos 
requisitos e, para tanto, segue diretrizes específicas que devem 
ser descritas em normas, políticas, regulamentos próprios que 
definam sua missão, visão, valores, objetivos e metas, por 
exemplo. (p. 12)

6. “Um gatilho é qualquer elemento adicionado ao longo da interação com o intuito 
de estimular ações dos indivíduos” (Toscano et al., 2018, p. 168).
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O Modelo do Design Audiovisual

No estágio atual, a pesquisa está na etapa de delineamento dos 
métodos e protocolos de pesquisa; os capítulos anteriores expuseram a 
percepção do problema de pesquisa, os seus objetivos, o método cien-
tífico e o método de pesquisa. Este tópico expõe o Modelo do Design 
Audiovisual como um método de trabalho que apresenta um percurso 
metodológico para resolver questões relacionadas ao mapeamento dos 
níveis de interação dentro das páginas de redes sociais do legislativo 
paraibano.

Desse modo, o Design Audiovisual é um modelo desenvolvido 
para permitir a criação e a análise de conteúdos audiovisuais através de 
Linhas de Design. As linhas podem ser compreendidas como elementos 
motivacionais que possibilitam a mobilidade no papel do indivíduo. 
Com essa alteração de papéis e as trocas de informações, surgem 
novas construções de sentidos e desempenho na fruição do conteúdo. 
O planejamento e análise do ciclo de produção de obras audiovisuais 
são facilitados em razão da categorização e da compreensão de dife-
rentes elementos que compõem os papéis do indivíduo e seus focos de 
motivação. Segundo este percurso metodológico, as pessoas podem 
se relacionar com o mesmo conteúdo de modos diferentes, gerando 
conteúdos que retroalimentam a obra.

Outros estudos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em Design 
Audiovisual, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), mostram as 
múltiplas possibilidades de análises a partir deste modelo. No estado 
da arte feito pelo autor do presente artigo, foram identificadas pesqui-
sas desenvolvidas neste âmbito, que podem servir como referência 
de como orientar diversos estudos em sua abordagem metodológica. 
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As pesquisas se correlacionam através dos campos de pesquisas, dos 
fenômenos abordados e das possibilidades similares de coleta de dados.

Os estudos de Santos (2019), e Azevedo e Becker (2022) mostram 
as múltiplas possibilidades de análises a partir do Modelo do Design 
Audiovisual. Os fundamentos teóricos permitiram estudar o conteúdo 
sobre a perspectiva da produção e circulação. Em cada projeto, os mes-
mos conceitos foram utilizados de forma independente proporcionando 
relevante debate sobre as diferentes formas de atuação da audiência.

À luz do processo de impeachment da ex-presidenta 
Dilma Rousseff, Santos (2019) investigou a produção das TVs Legis-
lativas em relação à interatividade e descreveu, por meio do Design 
Audiovisual, como ocorreu a circulação e a propagação do conteúdo 
desse evento nos canais de TVs abertas e suas plataformas digitais. 
Por ter sido um evento especial, maior potencial de propagação foi uti-
lizado como corpus de sua pesquisa. O Design Audiovisual apresentou 
subsídios importantes que permitiram Santos (2019, p. 21) desenvolver

as inferências da pesquisa composta pelas comparações das 
aproximações e distanciamentos das características do conteúdo 
produzido pelas emissoras legislativas a partir dos conceitos 
estudados, as semelhanças e diferenças entre os períodos 
analisados e a relação desses itens com a aplicação do modelo 
do design audiovisual.

Esse prisma de aproximações e o distanciamento dos conceitos 
desenvolvidos pelo Modelo do Design Audiovisual com a maneira em 
que os Produtores criam seus conteúdos sob a temática da LOA servirá 
como roteiro para abordagens metodológicas futuras em outras pesquisas. 
Tal perspectiva poderá servir como ferramenta, em um projeto futuro 
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do autor deste artigo, ao conduzi-lo no entendimento entre a teoria e 
a prática, e, com isso, auxiliar na óptica de como o conteúdo tem ser-
vido de elo entre plataformas digitais e as possíveis repercussões dos 
trabalhos legislativos.

Azevedo e Becker (2022) analisaram quais são os elementos 
de conteúdo e interação da TV Globo e do Globoplay que possibilitam 
o consumo de multiplataformas. Além disso, elaboraram um levanta-
mento da oferta de conteúdos da emissora e do streaming, e, por fim, 
verificaram os modos de participação da audiência com o intuito de 
descobrir os principais problemas de consumo de multiplataformas. 
Os resultados da pesquisa foram subsidiados através das diferentes 
categorias proposta pelo Modelo do Design Audiovisual.

Para viabilizar possibilidades futuras de estudos, elegeu-se como 
tema base para as investigações o processo de tramitação da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) dos anos de 2020 e 2021. Tal escolha ainda se 
justifica em função da tramitação da LOA envolver variados assuntos 
de interesse social, como investimento público em educação, saúde e 
segurança. Estas temáticas potencializam o debate entre o parlamento 
e a sociedade, múltiplos setores internos da ALPB, por isso, e entre 
outros motivos, apresenta uma natureza complexa.

Após essa definição da delimitação de tema, o passo seguinte 
é o levantamento dos dados da pesquisa que auxiliarão a demonstrar 
questões que envolvem as estratégias de comunicação da ALPB. Ava-
lia-se como mais indicado ao problema de pesquisa apresentado a utili-
zação de Entrevistas em Profundidade e do Levantamento Documental. 
A Entrevista em Profundidade se justifica por possibilitar o registro, 
a sistematização e a categorização dos dados recolhidos. Como expõe 
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Sousa (2006, p. 722), “a sua principal vantagem, como o nome indica, 
reside na possibilidade de se obterem informações pormenorizadas e 
aprofundadas sobre valores, experiências, sentimentos, motivações, 
ideias, posições, comportamentos, etc”, configurando, assim, um 
instrumento apropriado para investigar as estratégias de comunicação 
desenvolvidas pelos produtores de conteúdo da ALPB.

Dentro desse recorte temporal, através da análise documental, 
ainda será formada uma grelha de conteúdo que possibilite identificar atos 
linguísticos que estejam sendo utilizados para estimular a participação 
do indivíduo tanto na publicação como no processo de discussão dos 
trabalhos do legislativo. Diante disso, a página do Facebook foi esco-
lhida para oportunizar a seleção e compreensão desses dados. O Design 
Audiovisual será explorado como método de trabalho por sequenciar 
os passos lógicos do estudo em direção aos objetivos da pesquisa. 
Este modelo facilita a perspectiva de selecionar, filtrar e comparar os 
elementos que estejam sendo utilizados a estimular a participação do 
indivíduo nas publicações do Facebook. A categorização do indivíduo 
de acordo com diferentes papeis facilita o processo de investigação por 
auxiliar que a produção de conteúdo seja segmentada ou criada, tendo 
como base suas predileções.

A audiência, o sintetizador, o modificador, o produtor e o jogador 
são os diferentes papeis que o indivíduo pode desempenhar na fruição 
de conteúdo. As relações inerentes a esses cinco papéis ocorrem por 
meio de quatro Linhas de Design: o conteúdo, a identidade, a motivação 
e a experiência (Toscano & Becker, 2017). À vista disso, por ordem, 
as funções dos papeis variam do nível mais básico, que é o simples ato 
de assistir, passando para o nível em que os indivíduos se sobressaem 
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na audiência e atuam como comentadores, compartilhamento de infor-
mações e um maior engajamento. No nível seguinte, estão aqueles que 
alteram/melhoram o conteúdo conforme sua criatividade e criam um 
novo produto. Por fim, o produtor é o criador do conteúdo original.

O processo de fruição do conteúdo, a mobilidade destes papéis 
e a construção de novos sentidos são moldados pelos focos motiva-
cionais ou Linhas de Design. Este recurso tem potencial para habilitar 
o indivíduo com novas competências e impactar na infraestrutura da 
retroalimentação do conteúdo. Existem quatro linhas, a saber:

- Linha de Identidade: a relação do indivíduo com o produto 
audiovisual é basicamente uma identificação pessoal. Os indi-
víduos escolhem o que querem assistir ou ler com base nas 
preferências pessoais, na disponibilidade do conteúdo e no 
tempo vago para a fruição.

- Linha da Motivação: o planejamento voltado a aumentar 
o nível de atividade do indivíduo, normalmente a partir de 
relações com interfaces que os permitem comunicar algo 
sobre si mesmos, como mídias sociais.

- Linha da Experiência: o planejamento pretende a incorpo-
ração de atividades no circuito de produção, habilitando os 
indivíduos como coprodutores ou produtores autônomos.

- Linha de Conteúdo: a metodologia Design Audiovisual 
(conhecida também como DA) considera o conteúdo como 
produção audiovisual junto com as interfaces, através das 
quais o indivíduo tem acesso a este conteúdo.

Ao descrever os elementos e os atores envolvidos na criação e 
circulação audiovisual, o DA possibilita criar estratégias e apresenta 
subsídios para que se compreendam os comportamentos e as motivações 
que levam o usuário ao processo de engajamento, produção e consumo 
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de conteúdos, formando, assim, uma identidade, tendo como base a 
cultura participativa, as emoções e os desejos à luz da individualidade. 
Dessa forma,

o indivíduo constrói sua relação com a mídia mediante seus 
fatores humanos (motivações, experiências) e conduz sua ação 
para atingir objetivos e atividades. Sendo assim, o Design 
Audiovisual como arquitetura oferta uma base teórica que pode 
ser aplicada em práticas de produção de conteúdo. (Toscano & 
Becker, 2017, p. 38)

Os índices de audiência podem auxiliar os produtores em sua 
tomada de decisão ao possibilitá-los prever os comentários, comparti-
lhamentos e preferências da audiência em suas obras, caso os mesmos 
sejam portadores das “competências necessárias para analisar o conjunto 
de dados adquiridos da audiência (índices, avaliações pessoais, modifi-
cações ao conteúdo e seus significados etc)” (Gambaro & Becker, 2018, 
p. 305). Essas preferências da audiência, como exposto por Gambaro & 
Becker (2018), podem ser percebidas em sua “função social”, pois são 
capazes de enfatizar ou criticar um tipo de produção (ou seu conteúdo). 
Em complemento a isso, disponibilizariam aos produtores informações 
sobre nichos temáticos e seriam capazes de direcionar conteúdo a deter-
minados grupos de pessoas.

A utilização desses dados referentes a preferências da audi-
ência norteariam os produtores nessa preparação de seu conteúdo. 
Esse paradigma de uma informação como matéria prima para gerar nova 
informação é descrito por Castells (1999) como “a aplicação desses 
conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e 
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de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um 
ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso” (p. 88).

A retroalimentação do conteúdo e as informações produzidas a 
partir de curtidas, comentários, compartilhamentos, usos de hashtags 
e criação de memes podem contribuir para as interações entre organi-
zações públicas e a sociedade, para a avaliação das posições assumidas 
pelos indivíduos, para alavancar a reputação da instituição e para gerar 
insights e alinhar as estratégias do governo. Ou, como apontam Santana 
e Souza (2017, p. 162), “produzindo também insumos importantes 
que subsidiem as decisões a serem tomadas para ampliar este tipo de 
iniciativa”.

Assim, o Modelo do Design Audiovisual pode auxiliar em novas 
perspectivas de controle social, no contexto de interatividade na admi-
nistração pública, ao permitir que a construção/correção de diferentes 
obras, ao ser retroalimentada, proporcione um maior alcance de seu 
conteúdo. Diante das possibilidades de mapeamento apresentadas pelo 
DA, os dados coletados subsidiariam uma estratégia de comunicação 
que promovesse uma maior participação da sociedade nos trabalhos 
legislativos. Essa nova forma de interatividade com a audiência acres-
centaria à rotina de trabalho do parlamento inúmeras possibilidades, 
como: transmissão em tempo real das sessões, enquetes, consultas 
públicas, incentivo às discussões, entre outras.

Técnicas de Coletas e Análises de Dados

Considerando a importância da articulação entre teoria e prá-
tica, o desenvolvimento da pesquisa será respaldado na leitura dos 
referenciais teóricos elencados na introdução do presente artigo, nos 
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referenciais incorporados a partir dos diálogos acadêmicos e com os 
profissionais entrevistados. No primeiro momento, livros e artigos serão 
utilizados como técnicas de coleta de dados, já que, segundo Dresch 
(2015), “procura levar o pesquisador a ter contato com o que foi dito ou 
escrito a respeito de determinado assunto, permitindo o estudo sob novo 
enfoque e mesmo novas descobertas sobre o assunto” (p. 33), auxiliando 
este artigo em seu objetivo de projetar um percurso metodológico que 
atenda necessidades futuras.

Acredita-se que a vivência profissional do autor deste trabalho, 
uma vez que atua há mais de dez anos na Assembleia Legislativa, facilitará 
o registro e a compreensão das estratégias do processo comunicacional 
da ALPB. Por encontrar-se imerso dentro do ambiente da pesquisa, 
este utilizará o método da Observação Participante, a qual, de acordo 
com Gil (2008), tem como vantagem o fator de que “possibilita captar 
as palavras de esclarecimento que acompanham o comportamento dos 
observado” (p. 104). Os dados serão, então, coletados mediante entrevis-
tas com os produtores de conteúdo da ALPB e configurarão como uma 
das fontes de informação da pesquisa, tendo como foco a compreensão 
acerca do fenômeno do estudo. Para isso, a entrevista ocorrerá de modo 
estruturado: os produtores estão atentos a planejar seus conteúdos em 
sintonia com as novas formas de interatividade que possibilite uma 
cultura mais participativa nos trabalhos legislativos.

Como é almejado investigar de que modo o conteúdo tem sido 
produzido, serão tomadas como elementos de estudo as informações 
relacionadas à aproximação da sociedade com as discussões dos tra-
balhos legislativos. Os aspectos que serão considerados como dados 
são os referentes ao conteúdo (se ele tem sido produzido no intuito de 
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instrumentalizar o indivíduo a influenciar as decisões dos parlamenta-
res, reforçar os trabalhos legislativos subsidiando políticas públicas ou 
apenas postando notícias e tirando dúvidas da sociedade). Para chegar 
ao entendimento final, outros assuntos específicos da pesquisa serão 
abordados, já que é intuito do autor estudar como acontecem as relações 
entre os planejamentos das produções de conteúdos e planejamentos orça-
mentários da LOA, assim como saber se há cruzamento de informações 
entre os diversos setores (Ouvidoria Pública, Comissão de Legislação 
Cidadã e Relatora da LOA) para um maior engajamento da sociedade.

Para tanto, uma entrevista em profundidade será realizada 
com o responsável pela Diretoria Geral Adjunta de Comunicação e 
Divulgação em que os dados levantados serão investigados a partir 
do processo de tomada de decisão sobre quais assuntos abordar nas 
publicações do Facebook. São levados em consideração os índices de 
audiência previamente conhecidos? Esses setores são consultados sobre 
informações pertinentes às suas temáticas? As produções têm sido cons-
truídas a estimular novas identidades da audiência? Os diferentes focos 
de motivação ou as Linhas de Design tem auxiliado nesta construção?

Com o resultado dessa investigação, o Modelo do Design Audio-
visual seria utilizado na fase de análise dos dados coletados ao auxiliar na 
classificação/categorização desses elementos através de sua abordarem 
metodológica que analisa a fruição de conteúdo desde a produção até a 
circulação. Ainda dentro dessa categorização, recorrendo a técnicas de 
linguística, identificar-se-ia a presença ou não de gatilhos nas postagens. 
A investigação pertinente ao cruzamento de informação entre setores 
orientaria sobre os processos internos de interatividade da ALPB, e, 
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com as informações sobre a tomada de decisão, permitiria descrever um 
mapeamento sobre a atividade do processo comunicacional da ALPB.

Para a compreensão desses dados, serão utilizadas técnicas 
de análise do conteúdo: “a inferência pode explicar: o que causou a 
mensagem, isto é, o que conduziu a pessoa a proferir certo tipo de 
mensagem” (Dresch et al., 2015, p. 35). Para Sousa (2006), a entrevista 
em profundidade deve ser complementada com a análise do conteúdo 
e a este são essenciais dois procedimentos: a identificação dos pontos 
substantivos de um discurso e a sua classificação de acordo com cate-
gorias. De forma paralela, um levantamento documental simples das 
publicações no Facebook será realizado, no período de abrangência do 
nosso corpus, em que os dados serão levantados através da observação 
direta. Para Dresch et al. (2015), “essa técnica permite que o investigador 
identifique certas características do fenômeno” (p. 35).

As características que serão o foco deste estudo procuram 
compreender se estão inseridos os estímulos para que a audiência saia 
da inércia e tenha uma maior interação com o conteúdo. Utilizaremos 
como técnica a análise do discurso, já que ela “procura entender os 
mecanismos que estão, de certa forma, escondidos sob a linguagem”. 
(Dresch et al., 2015, p. 35). Além disso, como afirma Sousa (2006), 
procura-se aqui avaliar a natureza dos atos linguísticos e desvelar os 
possíveis efeitos desses atos, além de ter atenção pelo dito e pelo não 
dito. A partir dos referidos procedimentos metodológicos, acredita-se 
na viabilidade da pesquisa e em sua contribuição para descrever quais 
os caminhos utilizados pela ALPB para produzir conteúdo para suas 
páginas de redes sociais, se as condições apresentadas ocorrem sob a 



127

perspectiva de participação social, novos formatos de interatividade e 
engajamento cívico.

Resultados Confiáveis

A Design Science Research (DSR) tem como uma das suas 
etapas a validação de seus artefatos., os quais “devem provar que têm 
condições de atingir os objetivos desejados, ou seja, que cumprem 
plenamente sua função” (Dresch et al., 2015, p. 96), de modo que seja 
necessário explicar o ambiente interno, o ambiente externo e os objetivos 
de forma clara e precisa; informar como o artefato pode ser testado e 
descrever os mecanismos que gerarão os resultados a ser controlados/
acompanhados.

O método e a técnica utilizados para a validação de nosso artefato 
será a avaliação descritiva. Dessa forma, um cenário será construído 
detalhadamente em torno do artefato para demonstrar sua utilidade. 
As entrevistas apresentadas no capítulo 4.0 deste artigo auxiliarão na 
construção desse cenário, de como as estratégias de comunicação da 
ALPB deveriam ocorrer de forma que suplemente, corrija ou reforce 
os trabalhos legislativos. Em complemento a isso, de maneira a agregar 
confiabilidade ao artefato, outro método de validação seria explorado: 
o Grupo Focal.

De acordo com Dresch et al. (2015), as vantagens desse método 
estão relacionadas a promover uma discussão mais aprofundada e colabo-
rativa, facilitar a triangulação de dados e auxiliar no surgimento de novas 
ideias. Após isso, o artefato é atualizado incorporando as críticas e sugestões 
dos especialistas e incluindo as entrevistas e o grupo focal. Finalmente, 
o artefato será testado no Facebook de modo que se possa avaliar se os 
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resultados estão de acordo com o que foi proposto nos objetivos da pes-
quisa, ou seja, através de medidas quantitativas de desempenho, verificar 
se as publicações estão levando em consideração informações de outros 
setores da ALPB e de que modo os indivíduos estão sendo habilitados a 
desenvolver novos comportamentos diante do conteúdo.

Conclusão

A singularidade desse estudo consiste em trazer o pêndulo desen-
volvido por Dresch (2015) e apresentado neste artigo na introdução como 
um roteiro a ser seguido na construção de um percurso metodológico, 
considerando suas reflexões e suas possíveis implicações na resolução 
dos temas relacionados ao fenômeno da pesquisa.

Quadro 1

Tabela prática do pêndulo representativo

Etapa Estratégias

1 Razões para realizar 
uma pesquisa

Colaborar tanto para o diagnóstico das causas do 
problema como para repensar novas práticas 
sociais.

2 Objetivos da pesquisa

Construção de uma metodologia que proporcione 
novos modos de pensar, agir e contribuam para 
ampliação da participação popular.

3 Métodos científicos Indutivo
4 Métodos de pesquisa Design Science Research
5 Método de trabalho Modelo do Design Audiovisual

6 Técnicas de coleta e 
análise de dados

Entrevista em profundidade e levantamento 
documental/ Análise de conteúdo e análise de 
discurso

7 Resultados confiáveis Avaliação descritiva e grupo focal
Elaboração própria.



129

As discussões aqui presentes sobre a adequação da escolha 
dos métodos de pesquisa e de trabalho em sintonia com a percepção 
do problema e os objetivos da pesquisa poderão impulsionar outros 
estudos e produzir conhecimentos para futuras investigações dentro 
da Comunicação Pública. Assim como, auxiliarão novos estudos na 
definição do corpus, quais elementos dos dados serão analisados, as 
técnicas de coletas de dados e os critérios de análises.

A abordagem metodológica aqui defendida tem como proposta 
estabelecer um roteiro para analisar as estratégias de comunicação na 
administração pública e suas implicações em que estabeleça um debate 
no qual o indivíduo seja protagonista e responsável por tornar o processo 
de fruição da informação mais participativo. A DSR aqui foi apresen-
tada como um método de pesquisa adequado para a construção de uma 
metodologia, visando projetar uma estratégia de comunicação para a 
ALPB que envolva os campos de pesquisa apresentados neste artigo. 
Assim sendo, “A design science research, por sua vez, é o método que 
fundamenta e operacionaliza a condução da pesquisa quando o objetivo 
a ser alcançado é um artefato ou uma prescrição” (Dresch et al., 2015, 
p. 67).

O Modelo do Design Audiovisual, em sua atribuição de método 
de trabalho, auxiliou em novas perspectivas de controle social, no 
contexto de interatividade na administração pública, ao permitir que a 
construção/correção de diferentes obras, ao ser retroalimentada, pro-
porcione um maior alcance de seu conteúdo e confira habilidades aos 
indivíduos nessa busca por influência dentro das redes.

Os papéis de produtor e audiência se mesclam. Aqui, foi buscado 
centralizar o estudo no produtor, desempenhando seu papel de criar 
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conteúdo original, autônomo e independente em busca de novas formas 
de engajamento que reforcem a identificação do indivíduo com processo 
de participação política e suas implicações nas discussões do legislativo 
paraibano. Então, essa nova construção metodológica possibilitará que 
estudos futuros e complementares busquem descrever as estratégias 
de comunicação utilizadas pelo Poder Legislativo e analisar se estão 
sendo construídas no sentindo de suplementação, reforço ou correção 
dos trabalhos legislativos, criando oportunidades para que a população 
influencie com sugestões, críticas e opiniões ou apenas consumindo a 
mídia passivamente.
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DIVERSIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: 
DISCURSO DE RESPEITO, PARA 

SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL OU 
IMPOSTO PELA SOCIEDADE

Marta Cardoso de Andrade1

O princípio da alteridade baseia-se no respeito pelo diferente, 
pelo outro. O rosto desse outro convoca, interpela e convida a aceitação 
ou a intolerância.

Assim, o outro, em geral, é diverso a quem o observa e, como 
destaca Bassi (2021, p. 72), “trazer o outro nas suas singularidades 
compete respeitar suas diferenças” e diversidades apresentadas.

Caso se detenha a atenção no termo “diversidade”, esse pode ser 
compreendido como a qualidade daquilo que é diverso, díspar, diferente, 
dessemelhante, variável, variado, múltiplo, bem como igualmente pode 
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Pesquisador na Universidade Salvador/ CNPq – Pesquisa em Comunicação, 
Discursos e Sustentabilidade Organizacionais. marta.andrade@unifacs.br 
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significar ausência de acordo ou divergência, assim seria estar diante de 
um outro diverso ao observador. Contudo, pode ainda ser usado para 
denotar o processo de inclusão de grupos minoritários em comunidades 
maiores, nas empresas, na política e nos relacionamentos, sendo uma 
demanda essa movimentação cada vez mais existente nas sociedades e 
com a brasileira não seria diferente.

Diante disso, resolveu-se empreender uma pesquisar bibliográfica 
e documental acerca da temática diversidade nas organizações: discurso 
de respeito, para sobrevivência organizacional ou imposto pela socie-
dade, tentando-se examinar em qual discurso esse tipo de diversidade 
se enquadra ou se é pertencente a mais de um desses discursos.

Desse modo, objetiva-se apontar e analisar a diversidade no 
tocante ao seu conceito e tipos, bem como se essa se constitui num 
discurso de respeito ou de sobrevivência praticado nas/pelas ou imposto 
às organizações.

Para tanto, utiliza-se do aporte teórico das seguintes áreas: Diver-
sidade (e essa praticada nas organizações) e Análise do Discurso, como 
também se realizou um estudo eminentemente teórico com exemplos 
extraídos de uma pesquisa documental, buscando-se informações e 
documentos relacionados àquela.

Desse modo, a partir dos estudos e pesquisas realizadas, busca-se 
alcançar o objetivo estabelecido para este trabalho, assim como analisar, 
teórica e criticamente, a diversidade empreendida nas/pelas organizações.

A Diversidade e as Organizações

Como vários outros conceitos acerca dos direitos e reconheci-
mento das minorias, o referente à diversidade vem cada vez mais sendo 
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mais utilizado pelas/nas organizações. Entender em que consiste esse 
é uma das agendas das empresas que já o adota ou daquelas que ainda 
tentam compreender se esse tem aderência a sua filosofia.

Dessa forma, o termo “diversidade”, por coincidência com a sua 
própria etimologia, possibilita o surgimento de variadas interpretações 
o que, consequentemente, torna sua conceituação uma tarefa complexa. 
Nkomo e Cox Jr. (1999 como citado em Sicherolli et al., 2011, p. 3) 
afirmam que

o estudo da diversidade é deficiente em termos de construção 
científica e tem extraído grande parte do seu significado atual 
a partir do trabalho de profissionais nas organizações (...) as 
definições mais amplas indicam que o termo refere-se (sic) a todas 
as diferenças individuais entre as pessoas – isto (sic) é, todos são 
diferentes. Essa conceitualização espelha o individualismo que 
estrutura muitas de nossas idéias (sic) sobre as organizações.

Enquanto, na visão de Fleury (2000), essa pode ser compreendida 
como sendo um grupo de pessoas com identidades, interesses, formas 
de pensar e características díspares, as quais interagem num mesmo 
sistema social, cujos integrantes vão se juntando entre si, em grupos 
menores, por compartilhando traços iguais e que esses agrupamentos 
podem ser considerados como sendo minoritários. Os diversos coexis-
tem, às vezes ou sempre, não tão harmonicamente por, geralmente, não 
respeitar suas diferenças.

Dessa maneira, em oposição ao que defende Fleury (2000), a 
diversidade ainda é compreendida amplamente como o convívio satis-
fatório entre os diferentes. Essa forma de pensar vem sendo substituída 
em discursões que interligam conceitos como é o caso dos de identidade, 
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cultura e meio social. Silva (2000), por exemplo, defende que a diver-
sidade não pode ser entendida apenas no convívio com o diferente, 
mas como um comportamento coeso à identidade, cujo significado é 
cultural e socialmente atribuído, tendo uma relação intrínseca entre as 
diferentes maneiras com que um sujeito se articula e se posiciona num 
agrupamento e, posteriormente, numa sociedade.

Adicionado à discursão identitária, há a acerca das categorias de 
diversidade, a partir das quais a intolerância ao diverso aparece. Dentre 
aquelas, há um consenso teórico sobre as que são consideradas como 
sendo principais, ou seja, aparecem recorrentemente nas sociedades e 
em grupos sociais, a saber: a racial, a étnica, a de gênero, a de orientação 
sexual, a geracional, a religiosa e a das pessoas com deficiência. Assim, 
passa-se a enfocar as peculiaridades de cada uma dessas.

A questão envolta acerca do conceito de raça é controversa até 
na escolha da terminologia.

Há uma linha de intelectuais, dentre eles (sic) Paul Gilroy, que 
argumentam sobre a não existência de raça, visto que, no tocante 
à espécie humana, não existem “raças’ biológicas, ou seja, não 
há um mundo físico e material nada que possa ser corretamente 
classificado como ‘raça” (Gilroy como citado em Guimarães, 
2006, p. 46). Mas, esse argumento fica no campo biológico, porque 
(sic) no mundo social, raça, além de ser uma categoria política, é 
analítica também, pois “é a única que revela que as discriminações 
e desigualdades, que a noção brasileira de ‘cor’ enseja, são 
efetivamente raciais e não apenas de ‘classe” (Guimarães, 2006, 
p. 46 como citado em Santos & Marques, 2012, p. 3).

Dessa forma, pode-se atestar que esse termo passou por res-
significações e ultrapassou o entendimento do que era preconizado no 
campo biológico. Socialmente, “raça” tem uma variedade de definições 
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geralmente usadas para descrever um grupo de pessoas que compartilham 
certas características morfológicas, isto é, de fenótipo. Igualmente foi 
utilizado historicamente para identificar categorias humanas social-
mente definidas, tendo esses indivíduos traços que os diferencia dos 
mais demais seres, a saber: cor de pele, tipo de cabelo, conformação 
facial e cranial, ancestralidade e genética; sendo o primeiro desses a 
principal característica racial considerada como traço distintivo entres 
os homens e que carrega toda a carga de preconceito social existente e 
de “apartheid” existente entre a espécie humana.

Ao se considerar a categoria intitulada de “racial”, pode-se 
asseverar que, na ampliação dessa, se insere o conceito de etnia. Este foi 
destacado por Santos e Marques (2012), preconizado por Cashmore 
(2000) e definido como sendo um grupo que possui algum grau de 
coerência, solidariedade, origens e interesses comuns. Um grupo étnico 
é mais do que a junção de pessoas, é a união dessas agregadas aos seus 
pertencimentos sociais, históricos e culturais, referindo-se a uma comu-
nidade definida por afinidades linguísticas, culturais, territoriais, além 
da aparência física (traço este peculiar à categoria “racial”).

Acerca da categoria “gênero”, pode-se afirmar que é um conceito 
usado para explicar as relações sociais entre pessoas de sexos diferentes, 
centrando-se mais no feminino pela própria especificidade da língua 
portuguesa (nesta, o masculino também funciona como neutro), e é 
constituído por uma pluralidade de sentidos discursivos atribuídos às 
diferenças que existem na sociedade, principalmente na brasileira. Essas 
podem ser expressas como identidade de gênero e tem fundamento na

profundamente sentida experiência interna e individual do 
gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo 



140

atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo 
(que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência 
ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros) e 
outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar 
e maneirismos. (Princípios de Yogyakarta, 2006, p. 7)

Dessa maneira, é importante destacar que há diferença entre os 
conceitos de gênero e sexo. O primeiro conceito está atrelado à constru-
ção social de ser mulher ou de ser homem, ao feminino e ao masculino, 
enquanto o de sexo, às distinções biológicas dos corpos de mulheres 
e de homens, as diferenças físicas determinadas desde o nascimento. 
Diferencia-se esses conceitos para separar as características sexuais e 
físicas das características sociais, psíquicas e históricas das pessoas.

Estudos, sob diferentes perspectivas, têm sido são empreendidos, 
há muito tempo, sobre a categoria denominada de “orientação sexual”. 
Essa é caracterizada como atração afetivo-sexual por alguém pertencente 
a algum dos gêneros. De acordo com os Princípios de Yogyakarta (2006, 
p. 7), essa refere-se à “capacidade de cada pessoa de ter uma profunda 
atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, 
do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações 
íntimas e sexuais com essas pessoas”.

Quanto ao tipo intitulado de “geracional”, na visão de Forquin 
(2003), esse por ser atrelado ao termo geração, o qual “é utilizado com 
freqüência (sic) no sentido de classe ou de categoria de idade caracterís-
tica. Assim, fala-se de maneira corriqueira na <<jovem geração>>, nas 
<<gerações adultas>>, na <<velha>> ou na <<antiga geração>>” (p. 3).

Acerca da categoria que versa sobre a diversidade religiosa, 
Corrent (2016) defende que
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A religião é um bem necessário à humanidade, mas do que se 
imagina, pois não é simplesmente uma crença, um dogma é uma 
postura, conduta, organização, enfim religião é conviver entre 
todos e com todos sem distinções, em nome de um líder, de um 
santo, de vários deuses (...), a religião nasce para a humanidade 
crescer. (p. 13)

Entretanto, mesmo o Brasil tendo a liberdade de culto estabe-
lecida, ainda acontece, com frequência, conflitos entre praticantes/fiéis 
de religiões diferentes,

tudo isso, por acharem que a sua religião é a melhor e a única 
que poderia existir, como se não pudesse haver visões e crenças 
diferentes das suas, é o que chamamos de intolerância religiosa. 
(Current, 2016, p. 12)

Por fim, sobre a categoria das “pessoas com deficiência”, a 
Organização das Nações Unidas (ONU, 2014), na sua cartilha intitu-
lada de Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no 
Artigo 1º, define essa diversidade como sendo

Pessoas com deficiência são aquelas que tem impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. (p. 22)

Essas “deficiências” conduzem a exclusão desses indivíduos 
que as possuem de uma série de atividades sociais, inclusive ao acesso 
a postos de trabalho.

Dessa forma, observa-se que os conceitos explanados acerca das 
categorias de diversidade servem como base para o aprofundamento 



142

acerca daquelas com finalidade do entendimento de como podem estar 
postas e presentes também nas organizações.

Ao se falar nessas categorias, salienta-se que os seres humanos 
são pertencentes a uma espécie eminentemente sociável, sendo as orga-
nizações, principal aglomeração de seres humanos na contemporanei-
dade, construídas e compostas por pessoas e essas “fornecem os meios 
para atender as necessidades” (Maximiano, 2012, p. 3) destas. Assim, 
têm um papel fundamental para o funcionamento da sociedade em que 
estão inseridas, disponibilizando produtos (bens físicos e serviços), 
para áreas díspares (saúde, educação, lazer, alimentação etc.), como 
também possibilitam “alcançar objetivos que seriam intangíveis para 
uma pessoa” (p. 26). Kunsch (2016, p. 20) ainda afirma que

As origens e a evolução das organizações se fundamentam na 
natureza humana. O homem, como ser social, necessita do seu 
semelhante para satisfazer suas necessidades e completar-se, o 
que só é possível mediante uma interação de pessoas que buscam 
alcançar resultados pela conjugação de esforços.

Todavia, sabe-se que as pessoas são diferentes entre si e que se 
juntam em grupo a partir da semelhança de certos traços que possuem, 
como já mencionado. Diante disso, faz-se necessário compreender como 
se processa a inserção da diversidade nas organizações, bem como 
gestão dessa, ainda como acontece a convivência e o relacionamento 
entre os diferentes tipos de indivíduos dentro de uma empresa e como 
os contextos sociais e corporativos influenciam e refletem um no outro.

Entretanto, antes disso, é importante elencar como a diversidade 
é percebida e praticada nas empresas, assim como as vantagens em as 
adotar no ambiente organizacional.
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A Diversidade nas Organizações

Como já citado, a diversidade é uma temática ampla e que tem 
angariado importância em todo o mundo, por isso, pode ser entendida a 
partir de díspares óticas: organizacional, social, grupal ou até individual 
(Fleury, 2000).

Com isso, vale ressaltar que, devido aos aspectos históricos que 
envolvem grupos minoritários, há cada vez mais força nos movimentos 
políticos e sociais que lutam e buscam pela igualdade nas oportunidades 
de ensino e de emprego e, portanto, geram novas demandas às organi-
zações, que precisam desenvolver estratégias para administrar a diver-
sidade apresentada por esses agrupamentos dentro de seus ambientes.

Como consequência desse cenário, Dessler (2003) explica que 
“as empresas hoje estão se empenhando para obter um equilíbrio sexual, 
étnico e racial na [sua] força de trabalho ‘não por causa das imposições 
legais, mas por uma questão econômica” (p. 48). Sobre essa questão, 
pode-se expor o argumento de Sicherolli et al. (2011, p.4), os quais 
apontam que “a gestão da diversidade nas organizações é importante, 
pois permite a todos um desenvolvimento completo do seu potencial 
para atingir os objetivos da empresa, não devendo ser reduzido a ações 
antidiscriminatórias”. Observa-se, assim, que é salutar a mistura de 
visões/experiências diferentes trazidas por essa diversidade gerando 
mais produtividade e satisfação em se trabalhar em determinados locais.

É também notório que, pelo exposto, a temática diversidade 
é percebida como um instrumento administrativo para o alcance de 
determinados objetivos e que pode trazer pontos benéficos para as 
organizações. Dentre esses, pode-se apontar aqueles que versam sobre 
a construção de uma boa imagem, a qual envolve a percepção positiva 
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individual e pontual que os indivíduos/públicos de interesse possuem 
da organização, como consequência dessa, têm-se a edificação, ao 
longo do tempo, de uma reputação positiva; bem como a consolidação 
de clima organizacional igualmente positivo, uma vez que se instaura a 
sensação agradável e de respeito no ambiente de trabalho e a percepção 
de pertencimento que envolve um senso de integração numa cultura de 
pertencimento organizacional, na qual há envolvimento do propósito e 
da realização profissional.

Ao se considerar esses ganhos, Nkomo e Cox (1999) advertem 
sobre o efeito da existência da diversidade, a qual impacta nos resultados 
individuais e organizacionais como um todo. Dessa forma, Santos et al. 
(2008 como citado em Sicherolli et al., 2011), salientam que essa prática 
tem vínculo e possibilidade de influenciar

os resultados de uma organização de duas formas: variáveis 
de respostas afetivas, isto é, como os funcionários se sentem 
a respeito do seu trabalho e do seu empregador, e variáveis de 
realização, medidas por critério [sic] que revelam a performance 
relacionada com a identificação do grupo. (p. 5)

Sanches (2022) ratifica essa visão ao asseverar que a inclusão 
da diversidade, nas organizações, visa

transformar o ambiente organizacional para incluir todas as 
pessoas. Empresas que promovem a diversidade e inclusão 
acreditam que são as diferenças que fazem crescer, estimulam 
a inovação, constroem equipes mais engajadas e proporcionam 
diversos pontos de vista para a tomada de decisão. (par. 1)
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Ainda na perspectiva apontada por Sanches (2022), ao transformar 
uma corporação num ambiente acolhedor e inclusivo para todos os seus 
funcionários; ao proporcionar uma melhora do clima organizacional; ao 
melhorar relacionamento entre o colaborador e a empresa; ao integrar e 
respeitar os indivíduos por conta das características que possuem e ao 
conectá-los a determinados grupos sociais com raça, gênero, religião, 
deficiência, dentre outras características díspares, a organização só tem 
a ganhar.

Enquanto a Castilho (2020), em seu estudo acerca da adoção da 
diversidade nas corporações da América Latina, explicita que

os funcionários de empresas percebidas como comprometidas 
com a diversidade têm 11% mais probabilidade de relatar que 
podem “ser quem são” no trabalho, o que provavelmente os 
estimula a participar e contribuir. Essas empresas também 
tendem a ter menos funcionários que expressam sentir-se como 
“estranhos” no ambiente de trabalho. Da mesma forma, os 
funcionários de empresas que adotam a diversidade relatam 
níveis muito mais altos de inovação e colaboração do que seus 
pares de outras empresas. (p. 10)

Além disso, o estudo também aponta que

os níveis de comprometimento das empresas com a diversidade 
estão intimamente correlacionados com a capacidade de seus 
líderes criarem equipes confiáveis e de alta performance. 
Em nosso estudo, funcionários de empresas percebidas como 
comprometidas com a diversidade apresentaram probabilidade 
80% maior de concordar que seus líderes promovem confiança 
e diálogo aberto, e probabilidade 73% maior de relatar uma 
cultura de liderança em prol do trabalho em equipe, que afeta 
positivamente a forma como as pessoas se comportam. (p. 11).
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Ainda se pegando dados dessa mesma pesquisa, observa-se que 
há uma relação entre diversidade e performance financeira, “as empresas 
percebidas pelos funcionários como diversificadas em termos de gênero 
têm probabilidade 93% maior de apresentar performance financeira 
superior à de seus pares da indústria” (p. 11).

Em contrapartida, é importante entender se as organizações que 
têm em “seus murros” as categorias/tipos de diversidade pelo motivo 
de realmente compreenderem o conceito e sua importância para a 
integração de indivíduos que são naturalmente diferentes entre si ou 
se é apenas mais um discurso ou uma imposição da sociedade, sem 
nenhum desenvolvimento de iniciativa ou prática significativa. Existe 
um termo que define esse tipo de posicionamento: diversity washing, 
o qual, na língua portuguesa, pode ser traduzido livremente por “lava-
gem da diversidade”. De acordo com o Vagas for Business (2021), esse 
ocorre quando se “utiliza o conceito de diversidade na comunicação de 
marca de uma empresa, sem necessariamente fazer com que ele esteja 
presente internamente, no dia a dia dos empregados”, ou seja, esteja 
preconizada na filosofia da organização. Howard (2020) adverte que 
se deve combater essa prática, isto é, as corporações devem elaborar 
estratégias customizadas que levem em consideração os problemas 
sociais existentes dentro e fora de seus ambientes organizacionais, 
os quais possuem vinculação direta com os assuntos que envolvem o 
reconhecimento ou não às diversidades.

Diversidade: discurso de respeito, para sobrevivência ou imposto

Para se empreender a reflexão sobre a diversidade nas organi-
zações se constituir como um discurso de respeito, de sobrevivência 



147

ou imposto pela sociedade, o primeiro ponto a ser levantado seria se 
compreender em que consiste o termo “discurso”.

Orlandi (2002) o define como sendo “efeitos de sentido entre 
locutores” (p. 21), destacando que esse tem sua regularidade e o seu 
funcionamento ao se opor o social ao histórico, o sistema à realização, 
o subjetivo ao objetivo, o processo ao produto. Ainda alerta que

o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições 
ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em 
que as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido 
segundo as posições daqueles que as empregam. Elas ‘tiram’ 
seu sentido dessas posições, isto é, em relação à (sic) formações 
ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. (pp. 42-43)

Pode-se ainda asseverar, nas palavras de Halliday (2009, p. 33), 
que “Os significados produzidos e expressos por uma organização 
agregam valor ao seu cabedal, isto é, ao conjunto de bens materiais e 
imateriais, além de formarem o patrimônio organizacional”.

Desse modo, quando uma empresa introduz o discurso de respeito 
à diversidade termina por aumentar esse patrimônio, uma vez que se 
positivaria a sua imagem organizacional junto aos grupos minoritários, 
aos seus stakeholders, como na própria sociedade na qual está inserida, 
a qual demanda por posturas mais inclusivas acerca dessa diversidade 
que lhe é inerente. Assim, torna-se um discurso de sobrevivência para 
que continue sendo aceita no mercado em que disponibiliza os seus 
produtos e tenta alcançar os seus objetivos. Isso igualmente termina por 
garantir a sua sobrevivência. Assim, Castilho (2020, p. 6) assevera que

As empresas que adotam a diversidade tendem a superar outras 
empresas em práticas-chave de negócios como inovação e 



148

colaboração, e seus líderes são melhores em promover a confiança 
e o trabalho em equipe. Elas também costumam ter ambientes de 
trabalho mais felizes e uma melhor retenção de talentos. Tudo 
isso se traduz tanto em uma (sic) saúde organizacional mais sólida 
quanto em resultados: empresas que adotam a diversidade têm 
uma probabilidade significativamente maior de alcançar uma 
performance financeira superior à de seus pares que não o fazem.

Igualmente sabe-se que em termos corporativos pensar em 
sobrevivência empresarial é observar os números presentes nessas. 
Esses, para garantir a saúde organizacional (SO) financeira, têm que 
ser positivos em várias áreas. Analisa-se, neste artigo, apenas um 
indicador que termina por influir em outros, que é o caso do da SO, a 
qual consegue que os funcionários se sintam mais felizes, produzam 
mais, se percebam mais pertencentes ao ambiente de trabalho; melhora 
a imagem empresarial etc. Dessa maneira, destaca-se que uma SO é 
“definida como a capacidade de entregar performance superior no longo 
prazo. Este estudo reforça esse vínculo nas empresas (...) e sugere 
que a diversidade é um poderoso capacitador de práticas saudáveis e 
melhores resultados” (Castilho, 2020, p. 38). Comprova-se isso com o 
demonstrado no gráfico 1.

O exposto no gráfico 1 está dentro do dito discurso estatístico, 
ou seja, o dos números, o qual, além de ser muito importante para as 
empresas, as convence a adotar outros discursos que reforcem aquele, 
isso é uma questão de sobrevivência e se manter saudável no mercado. 
Assim, nota-se que existem organizações que, ao se examinar os seus 
dados acerca da diversidade, há comprovação de que tem boas práticas 
neste tocantes e resultados positivos no critério de felicidade de seu 
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público interno, o que resulta em crescendo no meio empresarial e na 
percepção positiva de seus stakeholders.

Gráfico 1

Comparativo acerca da SO: empresas sem a presença da 
diversidade X as com a presença

Nota. Copiado de Castilho (2020, p. 39).

Este é o caso da Natura S.A., a qual defende e acredita no valor 
da diversidade e vem adotando, cada vez mais, uma atuação que pro-
mova o diverso em seu seio.

Essa organização já observa que sua ação, neste tocante, terminou 
por melhorar o clima e a cultura organizacional, ampliou a representa-
tividade de negros, mulheres, LGBTQIA+ e pessoas com algum tipo 
de deficiência.
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Alguns de seus números e práticas acerca da adoção da diver-
sidade em suas práticas são bem expressivos. Para demonstrar isso, 
aponta-se alguns exemplos junto ao seu quadro de colaboradores, a saber:

- no seu quadro funcional, 62% são mulheres;

- sendo que 56% dos cargos de lideranças são ocupados por 
essas;

- quanto a representatividade de pessoas com alguma defici-
ência, computa-se que a cada 5 funcionários, 1 possui algum 
tipo de deficiência. Nota-se, dessa forma, que o percentual já é 
bem maior do que o obrigatório pela lei trabalhista brasileira;

- os colaboradores realizam capacitação em Libras para inte-
grar as pessoas com deficiência auditiva à rotina da empresa;

- como também conta com o berçário para que as mães e pais 
possam deixar seus filhos de até 3 anos, pois acredita que a 
maternidade/paternidade desperta valores nos genitores, os 
quais são igualmente seus empregados.

Outra corporação brasileira que adotou práticas de diversidade foi 
o Itaú S.A., preocupando-se que a inclusão diversificada de seus colabo-
radores, que visa abranger públicos de várias esferas. Neste banco, são 
pensadas díspares ações para promover a inclusão na esfera de gênero, 
racial, LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, cujo principal objetivo 
é fazer com que os indivíduos pertencentes a esses grupos minoritários 
conquistem espaços nas organizações, como também tenham a possi-
bilidade de serem efetivamente inclusos nas empresas. Essa instituição 
ainda acredita que essa inclusão deve dar-se por meio da equidade de 
oportunidades e da promoção da acessibilidade. Para que isso se torne 
uma realidade em suas unidades, criou o programa intitulado de Sou 
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como sou, visando fomentar conversas, debates, capacitações, revisões 
de políticas e procedimentos internos, bem como utilização de uma 
linguagem politicamente correta e aderente ao defendido por cada 
minoria presente tanto nos materiais circulantes na corporação quanto 
na usada pelos seus colaboradores, tornando o ambiente mais inclusivas 
à convivência dos diferentes.

Cabe a ressalva que, para as Sociedades Anônimas (S.A.), a 
diversidade é uma imposição feita pelas regras acerca da Sustentabili-
dade Empresarial, as quais estão submetidas uma vez que fazem parte 
das bolsas de valores. Esse regramento é ônus demandado pela Global 
Reporting Initiative (GRI, 2015, p. 9), inserindo-se na categoria Res-
ponsabilidade Social, subcategoria Práticas Trabalhistas e Trabalho 
Decente. Donde se conclui que, mesmo que algumas empresas ultra-
passem o demandado no normatizado pela GRI, ainda se enquadram 
no discurso imposto.

Esclarece-se que a GRI é uma organização internacional de 
padrões independentes que ajuda empresas, governos e outras organi-
zações a entenderem e comunicarem seus impactos em questões como 
mudança climática, direitos humanos e corrupção, normatizando o 
principal documento de verbalização dessas práticas divulgados pelas 
corporações S.A., o qual pode ser intitulado de Relatório de Sustenta-
bilidade ou Relatório Anual

Há empresas que não se enquadram nas S.A., mas que já “nas-
ceram” objetivando praticar a diversidade, em que impera o discurso do 
respeito como é o caso da: Transcendemos – consultoria em diversidade 
e inclusão; Mais Diversidade – diversidade & inclusão nas organizações; 
iigual – inclusão e diversidade no mercado de trabalho; i.social – inclusão 
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de pessoas com deficiência; dentre outras que já estão conquistando o 
mercado voltado para incluir os diversos e respeitá-los quando estão em 
ambientes organizacionais. Esse já é um indícios de que as empresas 
já começam a entender a importância em serem realmente diversas.

Conclusões

Ao final das reflexões levantadas neste artigo e dos exemplos 
expostos, o que se pode afirmar é que a diversidade, no cenário atual 
das organizações, é apresentada via discurso de respeito, o para sobre-
vivência e um imposto pela sociedade e também pelo regramento das 
bolsas de valores, cujo escolhido é o da GRI.

Mesmo ao seguir os dois últimos, sobrevivência e imposição, 
já se observa para as organizações e para os tidos públicos “diversos” 
(termo bem complicado uma vez que se consideraria que esse não faz 
parte da tida “normalidade” e só por isso inadequado), uma vez que:

1) as empresas terminam por ganhar em produtividade, melho-
ria de imagem e consequente reputação, bem como do clima e 
cultura organizacionais;

 2) a sociedade ganha, na qual as empresas estão inseridas e 
exercem as suas atividade, por se ver representada igualmente 
no âmbito corporativo e por não aceitar mais esses tidos 
“apartheids”; e

3) as pessoas incluídas conquistam e veem seus direitos res-
peitados.

Por fim, cabe ressaltar a necessidade de trabalhos como este, 
possibilitando o aprofundamento de reflexões sobre a importante temática 
da diversidade nas organizações, pois, abordar essa, é falar também de 
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alteridade, como também refletir acerca da capacidade de se pensar o 
outro em seus direitos e do respeito a este, traços que deveriam ser os 
principais a tornarem o homem humano e díspar aos demais animais 
que habitam este planeta chamado Terra.
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Interfaces Cérebro Máquina (ICM) correspondem atualmente à 
forma mais avançada de interação entre humanos e computadores, uma 
vez que possibilitam a criação de uma ponte entre o cérebro de um usuário 
e o sistema que interpreta tais informações. Através da eletroencefalo-
grafia (EEG), são capazes de obter implicitamente, sem a necessidade de 
vocalização, dados da percepção de um usuário acerca do contexto em 
que está inserido. Em contraste aos complexos equipamentos utilizados 
na esfera de diagnóstico e tratamento médico, versões simplificadas de 
leitoras de eletroencefalografia possibilitam estudos científicos com 
maior praticidade, rapidez e redução significativa de custos.

Equipamentos de leitura EEG possibilitam a obtenção e inter-
pretação de dados das cinco ondas neurais espontaneamente emitidas 
por seres humanos. A individual relação de harmonia entre tais pulsos 
eletromagnéticos é capaz de descrever o estado em que dado sujeito 
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observado se encontra. A interpretação dos dados obtidos auxilia na 
identificação de emoções, positivas, negativas ou neutras, sentidas pelo 
indivíduo durante, por exemplo, a interação com uma obra de arte.

O monitoramento das ondas neurais e do comportamento do 
espectador durante o consumo de obras audiovisuais possibilita a iden-
tificação de particularidades, como o foco prolongado em um elemento 
na tela que lhe desperte desejo ou um desvio de atenção motivado pela 
perda de interesse no conteúdo. Essas e outras nuances podem ser 
monitoradas e transformadas em heurísticas a partir da comparação com 
elementos similares em outras obras e histórico do indivíduo. Parâmetros 
do gosto, portanto, podem ser definidos como a inferência de padrões 
específicos sobre o gosto de cada usuário, totalmente personalizadas 
em função das leituras de seus padrões neurais.

O presente artigo tem como proposta a aferição do nível de 
atenção e parâmetros do gosto de espectadores enquanto consomem 
filmes publicitários. Por meio do acoplamento de um dispositivo de 
leitura eletroencefalográfica e um sistema de rastreamento de movimento 
ocular, é possível medir e classificar suas emoções, além dos pontos de 
maior interesse na tela durante a interação. Visa, portanto, identificar 
se, inconscientemente, o indivíduo demonstra preferência por um filme 
A conceitual ou um filme B promocional, bem como os momentos de 
seu maior interesse durante ambas as experiências. Além do aspecto 
de formato do conteúdo, explora a regionalização das narrativas no 
ambiente publicitário e sua influência na percepção do consumidor 
sobre a marca e o produto apresentado. O uso de táticas que envolvem 
a obtenção de dados biométricos se mostra de grande proveito, sobre-
tudo para a comunicação e marketing à luz do neuromarketing, uma 
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vez que descartam a subjetividade inerente a questionários respondidos 
fisicamente pelos entrevistados.

Este trabalho propõe o uso de Interface Cérebro Máquina a 
fim de avaliar a fruição audiovisual por meio de parâmetros do gosto. 
É baseado na metodologia do Design Science Research (DSR), que 
legitima o desenvolvimento de artefatos orientados à resolução de 
problemas como uma maneira importante de produzir conhecimento 
científico e tecnológico. Tem como foco a busca pelo mapeamento de 
momentos de afeição e de rejeição a filmes publicitários.

Neuromarketing

Tido como um recente campo de estudo do Marketing, o neuro-
marketing pode ser definido como o estudo da essência do comporta-
mento do consumidor. Seu objetivo principal é a descoberta da raiz dos 
seus desejos, impulsos e motivações de compra. Para tal, são estudadas 
diretamente suas reações neurológicas. A expressão data do início da 
década de 2000, com a publicação dos trabalhos de Phillippe Morel.

Em suas atividades, são analisadas as respostas cognitivas 
e afetivas nas diferentes regiões cerebrais dos consumidores, face a 
estímulos de marketing. É compreendido, portanto, como a união de 
conhecimentos da neurociência e técnicas de observação comporta-
mentais. Dessa maneira, objetiva melhor compreender as respostas de 
clientes aos diferentes esforços de comunicação.

Atualmente, o termo já é de uso comum em diversos eventos, 
discursos e de forma geral no universo de profissionais do ramo de 
comunicação e marketing. Por vezes é utilizado como um subterfúgio 
para as limitações no entendimento do comportamento do consumidor. 
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Isso ocorre quando reações, emoções e decisões no consumo de pro-
dutos e serviços parecem injustificáveis. Por outro lado, também já é 
mencionado em livros utilizados como bibliografia básica para disci-
plinas de marketing em cursos de graduação em administração e em 
comunicação social.

São apresentadas algumas possibilidades e técnicas para com-
preender o consumidor na busca de vender mais e criar experiências de 
consumo. Para Las Casas (2019), existem quatro objetivos ampliados do 
neuromarketing. A partir desses objetivos, segundo o autor, é possível 
predizer as aplicabilidades na área do marketing.

Primeiramente, cita que é necessária a compreensão da reação 
do cérebro com os estímulos dados aos consumidores. Em seguida, que 
é necessário entender as decisões de compra no nível neurológico dos 
compradores. Também é necessário que as reações sejam adequadas 
às comunicações de marketing. Finalmente, transparece a necessidade 
da criação de um ambiente que possibilite o envolvimento entre marca 
e cliente de forma engajada em nível multissensorial.

Técnicas como o neuromarketing também estão sendo utilizadas 
para testar a eficiência de campanhas, ações e produtos. Segundo ele, a 
utilização é possível em praticamente todos os elementos componen-
tes do marketing. A eficiência das metodologias pode ser testada pela 
percepção de impactos aos consumidores.

Eletroencefalografia e Emoções

Eletroencefalogramas representam uma maneira comum de 
conexão entre o cérebro humano e dispositivos aptos ao processamento 
de dados, como computadores. As medições mostram a atividade neural 
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de determinada área do cérebro, registrada por meio de um eletrodo. 
As oscilações refletem o potencial elétrico de um grupo de neurônios 
situados nas imediações desse eletrodo (Teplan, 2002). Por meio dessa 
técnica, ondas naturalmente emitidas pelo cérebro humano podem ser 
lidas, classificadas, armazenadas e manipuladas digitalmente. Consi-
dera-se um procedimento não-invasivo, uma vez que os eletrodos são 
posicionados sobre o couro cabeludo em contraste ao acoplamento direto 
ao cérebro do usuário. A disponibilidade de equipamentos de maior 
precisão, estudos em eletroencefalografia e a evolução de ferramentas 
computacionais possibilitam a detecção de mudanças ainda mais sutis 
no potencial elétrico gravado.

Interações via EEG permitem dispensar o uso de artefatos ou 
mediadores físicos, tais como mouses, teclados, controles remotos ou 
telas sensíveis ao toque. Dessa forma, conjuntos cérebro-computador 
são tidos como a forma mais avançada de interação humano computador 
disponível comercialmente. O principal objetivo da ICC é alimentar 
sistemas computacionais capazes de interpretar informações codificadas 
na atividade elétrica de grupos neurais associados a um processo motor, 
um sentimento ou uma emoção (Alimuradov et al., 2019). Os sinais 
elétricos são analisados em tempo real, traduzidos em comandos e 
armazenados para controlar artefatos digitais (LU et al., 2015).

ICMs tradicionalmente são utilizadas na área das ciências 
médicas. São normalmente relacionadas ao fornecimento de canais 
alternativos de comunicação a pessoas gravemente incapacitadas, física 
ou mentalmente (López-Gil et al., 2016). Porém, os mesmos processos 
podem ser aplicados também ao mapeamento de atividades cerebrais 
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elétricas relacionadas ao cotidiano das pessoas, identificando padrões 
de comportamento, sentimentos e emoção (Xu et al., 2008).

Leituras eletroencefalográficas são comumente feitas respeitando 
o sistema internacional de posicionamento de eletrodos, denominado 
“Sistema 10/20”. Esse, parte do âmbito da neurociência, que subdivide o 
córtex cerebral em regiões específicas. Cérebros humanos em condições 
saudáveis emitem sinais a partir do córtex frontal, orbital, ventral, pré-
-frontal e da amígdala. A última, em especial, é fortemente relacionada 
ao estudo de emoções. A gravação de sinais elétricos provenientes dessa 
região nos permite a decodificação de processos emocionais.

Ao longo das últimas décadas, foram realizadas pesquisas de 
indução do humor e ativação da linguagem com base em ressonância 
magnética (fMRI). Foi descoberto que a tristeza e a felicidade são pro-
cessadas por ambos os hemisférios do cérebro humano. Além disso, 
pesquisadores também propuseram métodos para medir a diferença 
entre os dois hemisférios para a detecção de depressão e monitoramento 
de EEG.

O campo das emoções é estudado em diversas áreas do conhe-
cimento, dentre elas a computação e a interação humano computador. 
Isso se dá pelo papel que desempenha na criação e uso de sistemas 
multimídia. Dessa forma, melhorar o desempenho dos sistemas de 
reconhecimento e mapeamento das emoções ainda representa um tópico 
relevante de pesquisa (Li et al., 2018).

Sabe-se que espontaneamente, o cérebro humano emite cinco 
tipos de ondas interdependentes, que podem ser classificadas de acordo 
com a frequência do espectro neural (Demos, 2005; Monori & Suto, 
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2018). A harmonia entre as ondas neurais contribui com um funciona-
mento mental saudável.

Figura 1

Representação do modelo de mapeamento emocional 
bidimensional de Russel

Fernández (2018)

Ondas Delta são encontradas na região mais baixa do espectro, 
entre 0 e 4Hz. São associadas aos níveis mais profundos de relaxamento. 
Já entre 4 e 8Hz estão localizadas as ondas Theta. Essas são particular-
mente ligadas à nossa conexão com a percepção de emoções. Quando 
detectadas em excesso, representam um estado humano quase hipnótico 
quando detectadas em excesso. Ondas Alpha podem ser observadas 
no espectro entre 8 a 12Hz. Atuam como a ponte entre o pensamento 
consciente e o subconsciente. Ondas Beta são conhecidas como ondas 
de alta frequência e baixa amplitude, estando localizadas entre 12 e 
40Hz. São vistas enquanto estamos acordados. Fazem parte dos proces-
sos de pensamento crítico, consciente e lógico, sendo amplificadas por 
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substâncias como a cafeína e outros estimulantes. Ondas Gamma são 
de vital importância para o aprendizado, memória e processamento de 
informações. Estão localizadas ao topo do espectro, entre 40 e 100Hz, 
ligadas diretamente à conexão entre os sentidos e a percepção

Os conceitos de Valência e Nível de Excitação são utilizados 
no modelo de mapeamento emocional bidimensional de Russel (1979). 
O primeiro, respectivamente, denota a qualidade de uma emoção. 
Em outras palavras, viária entre uma percepção agradável ou desa-
gradável. O outro representa o nível quantitativo de ativação de uma 
emoção, variando entre excitado e não-excitado.

A partir do modelo citado, alterações na relação entre as faixas 
neurais são comumente observadas com o intuito de examinar estados 
emocionais. São notados reflexos positivos e negativos à correlação 
com as grandezas apresentadas. Para Liu (2013) e Koelstra (2012), os 
efeitos não apenas variam de acordo com a relação entre grandezas e 
faixas de ondas neurais. Variam, principalmente, em relação à posição 
onde os neurônios observados se encontram.

Parâmetros do Gosto

Define-se fruição como todo o relacionamento de um indivíduo 
com a experiência, desde a escolha, interação, consumo, visualização, 
apropriação, modificação e avaliação (Rodrigues, 2021). Na modalidade 
de interface cérebro máquina por meio da captura de sinais EEG, o fluxo 
de informações é disponibilizado de maneira imediata. Essa característica 
permite que os sinais referentes às ondas neurais do espectador possam 
ser aferidos e graficamente e demonstrados em tempo real, durante o 
ato da fruição de conteúdo.
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No contexto do monitoramento de uma interação com um frag-
mento de vídeo, picos de valores que representam a atenção do espectador 
podem significar um foco persistente em elementos específicos na tela. 
Um exemplo prático seria a visualização de um ator ou locação que 
lhe desperte interesse. Já no contexto de uma cena de ação, o aumento 
de taxas que representam correlação com estados de relaxamento pode 
indicar a falta de atenção ou desinteresse do espectador ao conteúdo 
em tela. Tais resultados representam a relação entre o sincronismo 
emocional e expectativa do usuário em um ambiente em que a imersão 
é necessária para o completo aproveitamento da experiência.

Essas e outras nuances podem ser monitoradas e transformadas 
em heurísticas a partir da comparação com elementos similares em 
outras obras e histórico do indivíduo. Heurísticas, em IHC, são regras 
gerais que descrevem elementos de uma interface com boa usabilidade. 
Agregando a noção de percepção valor à qualidade das interfaces, é 
possível inferir regras, ou heurísticas, específicas sobre o gosto de cada 
usuário, totalmente personalizadas em função das leituras dos padrões 
neurais. Dessa forma, é possível utilizar um determinado conjunto de 
heurísticas na construção de peças a serem exibidas a determinados 
públicos. Assim, teriam uma maior probabilidade de sucesso e conquista 
do público esperado as que atingissem um patamar mínimo.

A luz das heurísticas do gosto sobre estudos em neuromarketing 
permitem, sobretudo, um novo viés para compreender e predizer com-
portamentos de consumo. Também permitem melhor propor projetos 
de entretenimento, estratégias de comunicação e lançamentos de novos 
produtos e serviços. Possibilita assim novos primas aos profissionais 
de comunicação social e marketing. Como método investigativo, é de 
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grande importância, uma vez que, como no caso anteriormente relatado, 
fornece acesso a informações anteriormente não reveladas pelos usuários.

De maneira análoga ao uso na fruição fílmica, as heurísticas do 
gosto também poderiam ser utilizadas para o monitoramento no contexto 
do uso ou avaliação de produtos e serviços. Diante dos resultados da 
análise do tempo de uso, picos de stress ou desinteresse podem signifi-
car falhas de usabilidade, seja o item físico ou até mesmo o uso de um 
software. Nesse caso, uma diminuição da atenção direcionada enquanto 
conclui uma atividade com êxito em tempo hábil pode indicar o sucesso 
no design de uma interface ou serviço.

Metodologia

Esta pesquisa é baseada em Design Science Research (DSR). 
Esse processo metodológico legitima o desenvolvimento de artefatos 
orientados à resolução de problemas como uma maneira importante de 
produzir conhecimento científico e tecnológico (Dresch et al., 2020). Suas 
etapas consistem na identificação e definição de classes de problemas, 
no desenvolvimento de artefatos para a transformação de situações e 
na mudança de suas condições iniciais para condições satisfatórias ou 
desejáveis. O ciclo DSR também considera a avaliação dos artefatos e o 
aproveitamento das lições aprendidas. No caso de processos científicos, 
são considerados os resultados da pesquisa.

Considera-se relevante o uso do ciclo DSR para este estudo após 
a identificação de lacunas na produção técnica e científica no campo dos 
sistemas audiovisuais. Para a metodologia Design Science Research, a 
compreensão de ambientes externos e internos que envolvem o artefato 
a ser criado é um elemento fundamental. Verificou-se que, nos últimos 
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anos, não há menção, nem na IHC, nem nos estudos de mídia, à criação 
de modelos, métodos ou estruturas capazes de apoiar a visualização 
gráfica das ondas neurais durante a fruição de conteúdos de sistemas 
audiovisuais (Toscano et al., 2019).

Pela estrutura do método da DSR, o processo começa com um 
modelo mental de uma solução possível. De início, não são buscadas 
soluções ideais, mas artefatos possíveis e que gerem uma solução viável 
(Toscano et al., 2019). Modelos mentais podem ser descritos como uma 
realidade em escala reduzida, construída a partir da percepção, imagi-
nação ou compreensão do discurso. Esses modelos são semelhantes aos 
de arquitetos ou diagramas dos físicos, pois sua estrutura é análoga à 
estrutura da situação que eles representam (Johnson-Laird et al., 2000). 
Um modelo de processo, no entanto, deve nos fornecer algumas orien-
tações, como revisores, editores e consumidores, sobre o que esperar 
dos resultados da pesquisa da DSR. March e Smith (1995) contribuíram 
para essa expectativa com suas ideias sobre os resultados da pesquisa. 
Hevner e Mills (1995) ainda mais essa expectativa, descrevendo os 
elementos essenciais da pesquisa em DSR.

Seguindo esses autores, além de Archer (1984), é possível que 
elenquemos seis atividades que foram seguidas por esta pesquisa:

Atividade 1: Identificação e motivação de problemas. Etapa que 
visa definir, sintética e claramente, o problema de pesquisa e justificar 
o valor de uma solução.

Atividade 2: Definição dos objetivos de uma solução. Nesta etapa 
são inferidos os objetivos de uma solução, considerando a definição do 
problema (Atividade 1) e analisando o que é possível e viável dentro 
do escopo da pesquisa.
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Atividade 3: Design e desenvolvimento. É nesta etapa em que 
o artefato é criado.

Atividade 4: Demonstração. Nesta etapa o pesquisador apresenta 
o artefato criado e mostra como ele resolve o problema, ou parte dele.

Atividade 5: Avaliação. Nesta atividade o pesquisador observa 
o uso do artefato e avalia o quão bem ele soluciona o problema. É feita 
uma comparação entre os objetivos (Atividade 2) e os resultados obser-
vados durante o uso do artefato na demonstração.

Atividade 6. Comunicação. Etapa final, que fecha o ciclo da DSR, 
esta atividade deve divulgar o problema, com contexto e relevância, o 
artefato criado, sua utilidade, qualidade, e novidade, o rigor do design 
e sua eficácia, a profissionais impactados, pesquisadores, cientistas e 
outras audiências relevantes.

Definição dos Objetivos e Desenvolvimento do Artefato

Os objetivos do artefato foram estabelecidos com base na ativi-
dade 2 do DSR e da definição do problema central, que reside na aferição 
do interesse de espectadores em peças publicitárias, foram estabelecidos 
como objetivos centrais do artefato: 1. uso de dispositivos não invasivos, 
de fácil acesso e de baixo custo; 2. leitura e identificação dos padrões 
das ondas neurais; 3. disponibilidade e acesso aos dados para tratamento 
em tempo real e posterior, usando software próprio; 4. armazenamento 
dos dados para posterior recuperação; 5. recuperação dos dados para 
estudo e análise dos padrões neurais; 6. visualização gráfica dos padrões 
neurais; 7. integração do sistema com o foco do olhar dos indivíduos; 
8. análise integrada das emoções diante de peças publicitárias.



169

De forma a atender os objetivos 1 e 2, bem como parcialmente 
3, foi selecionada a leitora EEG Emotiv Insight 2.0. Para que o objetivo 
3 fosse concluído, foi desenvolvido um script na linguagem Python 
que permite o processamento e visualização dos dados. Juntamente 
ao programa desenvolvido, foi utilizada a interface de programação 
de aplicação (API) Cortex, desenvolvida pela empresa fabricante da 
leitora e disponibilizada gratuitamente online.

O dispositivo Insight 2.0 consiste em uma ferramenta de captura 
dos sinais referentes às ondas neurais de um indivíduo. O dispositivo é 
adequado para realização de pesquisas científicas e aplicações de uso 
pessoal, não sendo indicado para uso médico. Possui cinco eletrodos de 
EEG, nas posições F3, F4, PZ, T7 e T8, seguindo o padrão internacional 
de posicionamento 10-20.

Figura 2

Dispositivo de leitura eletroencefalográfica Emotiv 
Insight 2.0

Emotiv (2022)

Por meio destes eletrodos é possível obter informações sobre as 
ondas Alfa, Beta, Theta, Delta e Gama, de todos os lobos corticais do 
cérebro humano. Além dos eletrodos, possui dois sensores de referência, 
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na região do mastóide esquerdo, e sensores de nove eixos, possibili-
tando também o fornecimento de dados sobre as expressões faciais do 
usuário. O dispositivo se destaca por ser de fácil uso e manutenção, 
sendo necessário apenas uma conexão bluetooth estável com algum 
computador ou dispositivo móvel, tendo um tempo de montagem e 
conexão de cerca de 5 minutos.

Seguindo a arquitetura do sistema, o espectador é exposto a uma 
peça publicitária enquanto usa o dispositivo Emotiv Insight. Durante a 
leitura dos pulsos eletromagnéticos feita pelo headset, a interpretação 
dos dados ocorre em ambiente de servidor em nuvem via constante 
troca de informações com a Cortex API. Os registros são imediata-
mente exibidos em um gráfico, dinamicamente construído por meio do 
programa desenvolvido.

Simultaneamente, um arquivo CSV é gerado, contendo todos 
os dados de leitura no momento da interação. Dessa forma, é possível 
em momentos posteriores estudar e analisar os padrões registrados por 
meio da retroalimentação do programa.

Eye Tracking como Tecnologia Acessória à Eletroencefalografia

Além do uso de EEG para o reconhecimento do estado emocional 
do usuário, foi utilizado um software de mapeamento ocular. Disponível 
online via navegador, a plataforma Gaze Recorder utiliza a câmera do 
próprio dispositivo para registrar o foco do usuário durante a interação. 
O acoplamento das tecnologias tem o objetivo de auxiliar na identifica-
ção de pontos de interesse do espectador nos vídeos mostrados na tela.

Em testes anteriores com o modelo apresentado, percebeu-se 
que as emoções variam de acordo com as pessoas e os momentos. 
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No entanto, não foi possível identificar padrões ou estabelecer relações 
causais. O uso de um sistema de eye tracking pode mitigar a questão do 
foco do olhar e da atenção, ao permitir a sincronização entre as leituras 
das ondas neurais e o direcionamento do olhar do usuário.

Por meio do uso da plataforma, é possível avaliar que elementos 
chamaram mais a atenção do usuário. Em seguida, podem ser associa-
dos à uma análise feita por meio do EEG. Dessa maneira, o conjunto 
facilita a chegada a conclusões mais detalhadas sobre o que exatamente 
influencia na emoção sentida durante a fruição.

Testes com Usuários

As atividades 4 e 5 do DSR pressupõem demonstrações e a 
avaliação do artefato. Foram realizados testes com 10 pessoas do sexo 
masculino. Entre todos, uma maioria de jovens adultos e uma pessoa 
de meia idade. Um espaço foi organizado para receber os usuários de 
forma privativa e monofocal.

A classe de problemas desse artefato consiste na identificação 
de possíveis ruídos que possam atrapalhar a posterior análise das ondas 
cerebrais. De forma a mitigar ruídos de origem pessoal dos participantes, 
foram utilizados questionários antes e depois dos testes. Por meio do 
questionário anterior ao teste, foram recolhidas informações acerca do 
estado físico e emocional dos espectadores, tais como nível de fome 
e sono, além do uso de remédios controlados. Tais dados podem ser 
importantes durante a etapa de identificação de padrões entre os gráficos 
de ondas obtidos.

Os testes contaram com dois momentos distintos, de modo a 
validar respostas neurais dos participantes acerca de dois formatos de 
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peças publicitárias. Para o primeiro momento, foi fabricado um vídeo 
com imagens de diversos produtos fictícios. Sem efeitos sonoros, con-
tava com preços em grande destaque na tela, que nem sempre condi-
ziam com a realidade da categoria do produto mostrado. Já no segundo 
momento, foi exibida uma peça publicitária profissional, veiculada por 
uma empresa varejista local. O vídeo contava com elementos visuais 
regionais, narração, efeitos sonoros e produtos com preços promocionais.

Para a visualização dos conteúdos, foram carregados os arqui-
vos na plataforma Gaze Recorder, que prepara um ambiente para o 
mapeamento ocular. Antes da exibição dos conteúdos, a leitora EEG 
Emotiv Insight foi posicionada sobre o couro cabeludo dos participantes. 
Em seguida, relaxaram durante cerca de um minuto e fizeram o processo 
de calibração do eye tracking.

Após os dois momentos de exibição dos vídeos, foi repassado 
aos espectadores o segundo questionário. Teve como objetivo auxiliar 
a análise dos registros de ondas cerebrais, visto que obtêm, o relato 
emocional dos usuários perante o conteúdo assistido. A autoavaliação 
se deu por meio de questões baseadas no Self-Assessment Manikin. 
Esse, por sua vez, representa um método não-verbal de avaliação das 
métricas de valência, excitação e domínio.

Análise e Discussão dos Resultados

A segunda peça publicitária conta com efeitos sonoros altos a 
cada vez que um produto e o seu preço são apresentados. Além disso, 
conta com um narrador que anuncia o nome da loja, além do nome dos 
produtos exibidos. Esses elementos impactam o espectador atento, 
causando emoções a curto prazo.
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Em contraste, a primeira peça apresenta apenas imagens, com os 
preços em grande destaque na tela. Não conta com narração nem efeitos 
sonoros. Ainda assim, captura o foco do usuário por mostrar objetos de 
grande desejo do público que participou dos testes.

Em ambos os casos, os momentos descritos puderam ser identi-
ficados tanto pelos padrões neurais quanto pelos mapas de calor gerados 
pela plataforma de eye tracking. Nos resultados das exibições da pri-
meira peça, é possível reparar situações de foco contínuo na região de 
preços de alguns objetos, que não eram compatíveis com a realidade. 
Devido aos efeitos sonoros de volume elevado na segunda peça, é 
possível perceber perturbações nas relações entre as ondas alfa e beta 
nos momentos de divulgação dos preços dos produtos.

Figura 3

Exemplo de resultado gráfico da leitura de ondas neurais

Arquivo pessoal.

Na região do lobo frontal, representado pelos eletrodos AF3 
e AF4, foi possível observar nestes momentos que houve um grande 
estímulo das ondas low beta e high beta. Picos repentinos de beta no 
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lobo frontal, podem indicar um grande processamento de informação 
relacionado ao susto, com uma presença de medo e ansiedade. Além disso, 
grandes picos de alpha também são observados nessa região. Como as 
ondas alpha estão relacionadas ao relaxamento e meditação, podemos 
inferir que o cérebro processa a informação recebida e percebe que a ame-
aça não é real. Após a tensão do susto, aumenta o nível de relaxamento.

Ao avaliar se um espectador gostou ou não de algo que assistiu, 
é necessária a análise dos níveis de valência e excitação em relação ao 
estímulo provocado. No presente estudo, os níveis de valência foram 
medidos a partir da observação das ondas Alpha, low e high Beta. 
Para a medição do nível de excitação, foram medidas as intensidades 
dessas mesmas ondas. Em outras palavras, a análise do gosto foi feita 
sobre os momentos de maior atividade cerebral, em que existem picos 
dessas ondas.

Para a comparação proposta, os picos deveriam estar relacionados 
diretamente às diferenças intrínsecas aos dois formatos apresentados. 
No entanto, não foi possível identificar grandes variações nos padrões 
em análise a olho nu. Não foram perceptíveis grandes divergências entre 
os resultados de participantes que afirmaram gostar ou não gostar dos 
materiais que foram exibidos.

No caso de alguns participantes que afirmaram não gostar de 
determinado conteúdo, foi possível reparar uma diminuição na potên-
cia das ondas low e high beta. Esse cenário poderia ser explicado por 
um possível tédio ao assistir o conteúdo. No entanto, uma vez que as 
diferenças são mínimas, é possível afirmar que se trata de um resultado 
inconclusivo.
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 Ao analisar os pontos de fixação ocular dos usuários, compre-
endemos parte do que pode ter gerado os estímulos neurais observados. 
Percebe-se que os olhares dos usuários engajados se fixam no que está 
em destaque na cena. Quando o objeto não é apresentado com muita 
evidência, os mapas de calor se mostram mais dispersos e evidenciam 
uma busca do usuário por um ponto focal.

Conclusão

Este artigo descreveu uma aplicação de interface cérebro com-
putador baseada em EEG voltada para o mapeamento da relação 
emocional de indivíduos com peças publicitárias. Em especial, foram 
analisados os aspectos de atenção e gosto. Utilizando o método Design 
Science Research, o artefato foi especificado, implementado e testado 
com 10 indivíduos, utilizando duas peças publicitárias. Um questio-
nário preliminar e um pós-teste foram apresentados aos participantes. 
Os resultados indicam padrões de identificação emocional com ocon-
teúdo, que podem ser interpretados como uma preferência entre os dois 
formatos apresentados. Também ficou evidente, tanto pela leitura dos 
padrões neurais, quanto pelo foco da atenção do eye tracking que as 
principais emoções relacionadas ao tema do filme se manifestaram e 
foram coerentes com as respostas aos questionários.

Esta pesquisa aponta para um avanço na análise e avaliação de 
obras audiovisuais, contemplando elementos emocionais inconscientes 
de percepções subjetivas sobre o conteúdo assistido. Com isso, pode-se 
avaliar peças publicitárias e inferir o potencial de venda ou de engaja-
mento no produto anunciado. Outras aplicações imediatas abarcam o 
contexto da avaliação com maior precisão de obras audiovisuais.
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Apesar do sucesso nos objetivos descritos, foram identificadas 
limitações ao longo do processo. A análise dos resultados obtidos por 
meio da eletroencefalografia ainda é tida como um dos principais desafios 
encontrados. Grandes variações de resultados não são perceptíveis entre 
os usuários que declararam gostar ou não do tipo de conteúdo exibido. 
Diferenças entre os gráficos analisados a olho nu foram mínimas nesse 
aspecto. Assim, ainda não foi possível afirmar de forma conclusiva a 
existência de um padrão cognitivo que representa a relação de afinidade 
entre espectador e conteúdo.

O dispositivo de leitura EEG também apresenta limitações que 
impactaram no desenvolvimento dos artefatos e experimento descrito. 
Devido à natureza dos materiais utilizados em sua construção, falha em 
obter leituras estáveis em pessoas com cabelos volumosos ou de fibra 
espessa. O formato e o tipo dos dados obtidos também são limitados 
pelo requisito do uso da API fornecida pelo fabricante. Várias de suas 
funcionalidades são bloqueadas pela necessidade de adesão a planos 
pagos mensal ou anualmente.

Como melhorias futuras ao modelo, faz-se, portanto, necessá-
rio o uso de leitores EEG mais potentes. Em outras palavras, que não 
sofram interferências da fibra capilar e que sejam compatíveis com 
outros softwares de análise de ondas cerebrais mais amplamente utili-
zados no mercado. O uso de câmeras com tecnologia de infravermelho 
também seria benéfico ao monitoramento do foco do usuário. Tais 
equipamentos possuem um nível de precisão maior no mapeamento 
dos movimentos oculares e podem contribuir para resultados com 
uma maior acurácia.
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A COMPOSIÇÃO LINGUÍSTICA E IMAGÉTICA 
DE PUBLICIDADES ON-LINE DE BANNERS E 

POP-UPS EM SITES DE REVISTAS

Morian Policeno dos Santos1

Lucilene dos Santos Gonzales2

A internet provocou uma revolução na comunicação massiva, 
deslocando o eixo central da informação. Os meios de comunicação 
tradicionais perderam parte do monopólio e dividem espaço na rede. 
Competem com pessoas que não tinham acesso à produção de conteúdo 
de forma colaborativa, onde o público se vê em um ambiente em que 
ele pode realizar o consumo e a produção de conteúdo. Nesse cenário 
midiático, os veículos tradicionais precisam se alterar para estarem 

1. Discente orientando de Mestrado Acadêmico no Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Midiática na FAAC/Unesp- Bauru.

2. Docente (Orientadora) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática 
na FAAC/Unesp – Bauru. Pós-doutoranda na Eca/Usp - Escola de Comunicação 
e Artes Usp e responsável pela pesquisa. 
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compatíveis com essa nova realidade, com técnicas de atualização 
contínua e promoção da interatividade (Gonzales, 2019).

A cibercultura conecta os leitores de revistas impressas com as 
digitais, principalmente com os sites de revistas culminando na instau-
ração da convergência midiática e cultural (Jenkins, 2009), em que o 
fluxo de conteúdos jornalísticos são propagados em múltiplas platafor-
mas, há a cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e o público 
leitor internauta busca derivadas mídias, na procura por informação e 
entretenimento que desejam.

A comunicação mercadológica acompanhou essa transformação, 
veiculando mensagens interativas em diferentes plataformas e formatos 
de mensagem.

Nesse contexto, a proposta do artigo é descrever e sistematizar 
a composição verbal e visual das publicidades on-line nos formatos: 
banner e pop-up gráficos inseridos em sites de cinco revistas - Veja, 
AnaMaria, Caras, Todateen e Superinteressante3-, tendo como ponto 
de partida os resultados da investigação feita por (Gonzales, 2019), 
que apresentou e sistematizou a composição das mensagens verbais e 
visuais em publicidades de revistas impressas na era da convergência.

Trata-se portanto, de uma pesquisa teórica, bibliográfica e empí-
rica da composição verbal e visual de banners e pop-ups gráficos na 
era da convergência, que culminou em dados teóricos na sua aplicação 
prática nas mensagens mercadológicas desses websites.

3. Esta pesquisa de mestrado teve a orientação e supervisão semanal da Professora 
Orientadora Associada Lucilene dos Santos Gonzales, pois se trata de um recorte 
do seu estudo em desenvolvimento no seu pós-doutoramento na Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo - ECA/USP.
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O artigo contou com o subsídio teórico ancorado por Almeida & 
Hishihara (2019), Assis & Carniello (2009), Castro (2018), Domingues 
(2015), Farina et al. (2011), Gonzales (2003, 2019), Jenkins (2009), 
Knoll et al. (2019), Lemos (2008), Morin (1997), Natansohn (2013), 
Oliveira (2019), Pignatari (1975), Samuel et al. (2020), Sousa (2015), 
Torres (2009, 2018), Trevisan (2020) e Vestergaard & Schroder (2000).

Esta pesquisa pretendeu preencher uma lacuna existente nos 
estudos sobre a linguagem publicitária on-line, de banner e pop-up, em 
sites de revistas e contribuir para os estudos teóricos e epistemológicos 
de comunicação mercadológica, principalmente quanto aos mecanismos 
de criação da composição verbal e visual nessas peças gráficas na con-
temporaneidade. Além disso, o estudo científico visa contribuir com o 
mercado publicitário na adoção de estratégias criação e veiculação de 
suas mensagens publicitárias em sites de revistas.

A Revista: do impresso ao digital

As revistas impressas na cibercultura (Lemos, 2008) se reinven-
taram e migraram para a internet em um novo modelo de negócio, em 
que predominantemente os sites de revista - modelo de revista digital 
mais popular e é usado como lócus complementar à produção fechada 
(revista impressa ou em formato digital em flip-page, flash, pdf ou html) 
-, disponíveis para desktop e dispositivos móveis, oferecem “de forma 
gratuita” as informações ao usuário (Dourado, 2014).

Muitas revistas impressas já possuem suas versões on-line e 
algumas estão apenas na plataforma on-line, que ultrapassam as possi-
bilidades do meio impresso, utilizando recursos como multimidialidade, 
linkagens, personalização da rota de navegação; interatividade entre 
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o leitor e o produtor de conteúdo, atualização contínua do conteúdo 
e memória, capacidade de armazenamento do conteúdo por tempo e 
espaço ilimitado.

O crescente acesso à internet na última década contribuiu dire-
tamente para que o jornalismo estendesse o leque de opções para a 
divulgação de conteúdo, adequando-se à linguagem da internet. A revista 
Veja, por exemplo, tem tiragem 92 mil exemplares impressos e 91 mil 
de circulação digital; e 16,5 milhões de seguidores nas redes sociais 
(https://veja.abril.com.br).

Apesar de constituir uma grande mudança no processo jornalís-
tico, o jornalismo on-line de revistas não propõe uma integral ruptura 
com as práticas tradicionais, já que quatro dos seis modelos de revistas 
digitais apresentados se mantêm atrelados à estruturação convencional 
do produto, fruto da tradição impressa. Mantiveram a capa como prin-
cipal representação simbólica e identitária da revista, e com conteúdo 
disponibilizado de modo sequencial, algumas com simulação do folheio, 
como as Webzines, que são pensadas para leitura em computador, note 
ou netbook, assim como como nas revistas expandidas e nativas digi-
tais, ambas consumidas em tablets. Já as revistas sociais segmentam o 
conteúdo por meio dos algoritmos de acordo com o perfil do internauta.

O site da revista insere-se em um cenário de interatividade e 
comunicação todos-todos. A pesquisa mostrou que as matérias das 
revistas são propagadas por meio de seus perfis em mídias sociais, como 
o Facebook (Sousa, 2015), o Instagram (Knoll et al., 2019), o Twitter 
(Sousa, 2015), o Pinterest (Torres, 2018) e o YouTube (Barros, 2013). 
Nesses canais, o internauta interage com a revista, assim como no pró-
prio site. Uma outra estratégia de propagabilidade dos sites de revistas 
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são as ferramentas como o e-mail e o serviço de clipping eletrônico da 
Google, o Google News ou Google Notícias (Torres, 2018).

As revistas digitais, nestes novos modelos de negócios, são finan-
ciadas pela publicidade on-line em um novo ecossistema dos algoritmos. 
Trata-se da nichificação (Castro, 2018) de mensagens para seu público 
por meio da publicidade programática com estratégias de remarketing e 
retargeting (Torres, 2018) - contexto de navegação do leitor internauta 
para direcionar a comunicação mercadológica ao público-alvo. A mídia 
algorítmica está incorporada inclusive nos meios de comunicação de 
massa, como a televisão aberta, a exemplo das plataformas da Rede 
Globo - a Globo Sim4 e do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), a 
SBT ADS (https://app.sbtads.online/entrar).

Publicidade Algorítmica: um novo ecossistema de negócios

O surgimento da comunicação digital colocou os algoritmos 
como elementos centrais da publicidade que emerge na sociedade de 
controle do século XXI (Domingues, 2015). Este formato mais recente 
utilizado para definição dos elementos que serão exibidos ao consumidor 
é chamado de mídia programática.

A publicidade programática é um sistema baseado em dados 
habilitado por tecnologia contemporânea, mas mal compreendido 
que permite o custo-benefício, de disseminação de publicidade 
em tempo real para públicos-alvo através da Internet. Ele emergiu 
rapidamente como uma ferramenta de comunicação vital para 
um número significativo de marcas voltadas para o consumidor, 

4. Plataforma de anúncios para pequenos e médios empreendedores, na qual é possível 
divulgar a marca nos meios digitais da Rede Globo. Veja mais informações em: 
https://globosim.globo
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mais notavelmente no varejo (Benady, 2015, pp. 13-19). 
Dos muitos chavões e tendências que circulam pelo setor, a 
Publicidade Programática pode ser a mais prevalente e um dos 
desenvolvimentos mais perturbadores para a compra de mídia 
nos últimos 10 anos. (Stevens et al., citados por Samuel et al., 
2020, p. 2)

Enfim, a mídia algorítmica é uma modalidade de compra e venda 
digital que ocorre de forma automatizada, por meio de plataformas e 
softwares, em que a automação torna o processo mais rápido, automá-
tico e inteligente, pois se baseia no comportamento do consumidor, 
possibilitando, assim, que as campanhas cheguem ao público especí-
fico, no momento oportuno e com a abordagem adequada (Almeida & 
Ishihara, 2019).

Nos sites das revistas, objeto desta pesquisa, há três maneiras de 
aquisição de espaços para anúncios pela mídia programática: 1) quando 
o anunciante compra o espaço pelo website da revista, com base nas 
possibilidades do mídia kit, mas as publicidades são alocadas no site 
pela própria revista de acordo com os dados algorítmicos; 2) quando o 
anunciante compra a publicidade direto pela empresa Google que tem 
parceria com websites por meio do software Google Ads (Torres, 2018; 
Trevisan, 2020) e 3) quando anunciantes, sendo pessoas físicas ou jurí-
dicas, fazem a compra de publicidade programática pela Uol (https://
www.uol.com.br) também em parceria com websites e portais pela 
plataforma Uol Ads (https://ads.uol.com.br). As três formas de compra 
de espaços para comunicação mercadológica utilizam os algoritmos e 
a publicidade programática para direcionar a mensagem ao seu target 
- processo possível pela nichificação (Castro, 2018).
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Segundo esse autor, a nichificação é a interpelação algorítmica 
marcada por algumas especificidades como: mensurabilidade, na qual 
se apoia em diversos tipos de métrica e recursividade, que se vale de 
informações fornecidas de alguma forma pelo consumidor, em que 
desemboca em um perfilamento, que segundo o autor consiste na defi-
nição de perfis “a partir da combinação de traços extraídos de cada um; 
e agrupa perfis afins em nichos” (Castro, 2018, p. 3).

Neste cenário, verifica-se que a publicidade teve de se reinventar 
para se adequar ao novo contexto digital. Essa mudança paradigmática 
das estratégias publicitárias também gerou a criação de novos formatos 
publicitários, tanto para as mídias existentes quanto para as mídias 
digitais (Assis & Carniello, 2009, p. 8).

Revistas Digitais e o Novo Ecossistema Publicitário

Identificaram-se os seguintes formatos de publicidade on-line em 
sites de revistas da amostra desta pesquisa: banner, pop-up, hotsite, game 
marketing (advergame), publieditorial (native advertising), videocast, 
link patrocinado e landing page.

O banner foi o formato predominante nas revistas analisadas, 
seguido do pop-up, fato que corroborou a hipótese desta pesquisa que 
os tomou como objeto de análise.

Os tipos de banner veiculados nos cinco sites de revistas estu-
dados no desktop e mobile são: estáticos, animados e interativos.

Estes últimos, são banners em vídeo e, por não utilizarem peças 
gráficas, não compuseram a amostra da análise.
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A pesquisa empírica identificou que são 17 os tamanhos de 
banners veiculados em sites de revistas em desktop e, no suporte mobile, 
o mobile banner quadrado e os retangulares.

O tipo de banner que prevalece na amostra de análise nos cinco 
sites de revistas é o estático: 16 em desktop e 14 no mobile, seguido 
do banner animado, com nove em desktop e sete no mobile. O banner 
estático funciona como uma publicidade no impresso, em que as men-
sagens mercadológicas estão entre as matérias jornalísticas.

Os tamanhos de banner que prevaleceram no desktop foram:
1) arroba pushdown, com 12 exemplares, banner similar ao 

quadrado que fica à direita da manchete do site;
2) banners tamanho billboard, 10 peças retangulares que 

ocupam a parte superior antes da manchete na horizontal e entre as 
chamadas, peças similares ao quadrado, localizadas no lado direito 
das manchetes.

A localização desses banners nos cinco sites das revistas explica-
-se pela leitura que se faz, indo do sentido diagonal da leitura do canto 
superior esquerdo para o canto inferior direito.

No mobile, os tamanhos preponderantes foram os banners qua-
drados, seguidos dos retangulares. O primeiro tamanho localizou-se no 
decorrer da página entre as chamadas.

Os pop-ups gráficos apareceram apenas no mobile, nos sites das 
revistas Veja, AnaMaria e Superinteressante em posição de primeiro 
plano.

O tradicional banner impresso se reconfigurou na publicidade 
on-line de site de revista e é o formato que predomina nas publicidades 
on-line da amostra desta pesquisa e nos anúncios analisados, além do 
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pop-up em menor número para estabelecer contato com o público, de 
forma rápida, destacando a marca e direcionando-o para o site, mídia 
social ou aplicativo onde o consumidor poderá obter mais informações.

Percurso Metodológico da Amostra de Análise de Banners e Pop-ups 
dos Sites de Revistas

Para obter uma amostra de análise para esta pesquisa, explora-
ram-se as páginas iniciais dos sites das cinco revistas - Veja, AnaMaria, 
Caras, Superinteressante e Todateen -, a fim de conhecer e coletar as 
publicidades on-line divulgadas em desktop e mobile.

No desktop, documentou-se a página inicial dos sites de revis-
tas no período de 1 a 28 de fevereiro de 2021, registrando as imagens 
desde o seu cabeçalho até o rodapé para capturar todas as comunicações 
mercadológicas contidas neste conteúdo jornalístico. Foram exploradas, 
portanto, 140 páginas iniciais das cinco revistas - 28 páginas de cada 
uma delas.

No mobile, a documentação é concernente ao período de 1º a 
31 de maio de 2021, captando as imagens da página inicial do site das 
cinco revistas, procedendo da mesma maneira que no desktop - desde o 
seu cabeçalho até o rodapé para registrar todas as publicidades contidas 
neste conteúdo jornalístico. Foram exploradas 155 páginas iniciais das 
cinco revistas - 31 de cada uma delas.

Foram delimitados como objeto de estudo somente o formato 
banner e pop-up gráficos por terem a sua composição verbal e visual 
similares aos anúncios impressos de revistas pesquisadas (Gonzales, 
2019) e por serem os formatos predominantes de publicidade on-line 
na amostra de análise dos sites das revistas investigadas.
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No desktop, nas 140 páginas iniciais documentadas, o formato 
de publicidade on-line banner apareceu 532 vezes. O formato pop-up 
apareceu somente na forma de vídeo, e não como peça gráfica, por isso 
foram computados e nem analisados nesta pesquisa.

Os banners estáticos compuseram-se de apenas uma peça gráfica 
que sempre solicitou ao público que interagisse pelo botão call action 
para ir ao site da marca.

Nos banners animados, fez-se a captura de todas as imagens das 
peças para obter a mensagem completa da marca, que conteve também 
o botão call action.

Nos banners interativos, predominou a linguagem audiovisual, 
vídeos, os quais se registraram para verificar se continham peças gráficas. 
Constatou-se que esses banners somente usam a linguagem gráfica na 
mensagem final para inserir a assinatura, marca anunciante. Por isso, 
não foram objeto deste estudo.

No mobile, em todas as 155 páginas iniciais das cinco revis-
tas documentadas, o formato banner apareceu 465 vezes e o formato 
pop-up, 124 vezes, o que indica que, também nesse suporte, o banner 
foi o formato de publicidade on-line que mais se manifestou.

Os banners estáticos neste suporte também compuseram-se de 
apenas uma peça gráfica que, na maior parte, sempre solicitou ao público 
que interagisse pelo botão call action para ir ao site e/ou perfil da mídia 
social do anunciante. Para as campanhas publicitárias de aplicativos, o 
botão call action direcionou o internauta direto para a loja de aplicativos 
do dispositivo móvel.

Com os banners animados, fez-se o registro de todas as imagens 
das peças para obter a mensagem completa da marca; o botão call action 
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compunha pelo menos uma dessas peças para direcionar o leitor da web 
revista ao site da marca anunciante.

Nos banners interativos, também predominou a linguagem 
audiovisual no mobile. Vídeos, os quais se registraram para verificar 
se continham peças gráficas. Há nestes banners também o botão call 
action que levou o usuário ao site da marca e para a loja de aplicativos 
do celular. Constatou-se que esses banners somente usam a linguagem 
gráfica na mensagem final para inserir o logotipo e/ou slogan da marca 
anunciante. Por isso, foram utilizados como objeto de investigação 
desta pesquisa.

Nos pop-ups encontrados, a interação requerida pelo anunciante 
procurou levar o internauta ao seu site e à sua loja de aplicativos do 
smartphone do usuário.

Para os resultados aqui apresentados, foram descritos e identifi-
cados todos os componentes verbais das 53 publicidades nos formatos 
banner e pop-up (que correspondeu a mais de 10% da amostra coletada 
e documentada), identificando em cada revista, no suporte desktop e 
mobile, as marcas anunciadas, o produto/serviço divulgado, os tipos 
de banners - estático ou animado -, o tamanho dos banners e a posição 
dos pop-ups.

Os Componentes Verbais das Peças Gráficas das Publicidades on-line

Os componentes verbais título, subtítulo, texto, slogan e botão 
call action foram descritos, quantificados e analisados qualitativamente 
quanto à quantidade de palavras gramaticais - no título e subtítulo, no 
slogan - à estrutura sintática peculiar da linguagem publicitária, à pre-
sença da marca ou nome do produto no título ou subtítulo, à estrutura 
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e função do texto, à estrutura do botão call action (Trevisan, 2020), ao 
seu significado denotativo5 ou conotativo6. Essa análise restringiu-se 
aos componentes título, subtítulo, texto, slogan e botão call action por 
serem componentes que requerem criatividade na sua elaboração.

Os componentes site, nome da marca, nome do produto e ser-
viço oferecido pela marca, informações legais relativas ao produto ou 
serviço e legenda foram descritos e quantificados ao fim das análises, 
como outros componentes.

Os componentes visuais - imagem, imagem complementar, 
marca, splash, selo e botão call action7- foram classificados quanto ao 
sentido da leitura; a quantidade de componentes visuais; o significado 
cultural das imagens - feminilidade, juventude, amor, erotismo, olim-
pianos, felicidade (Morin, 1997), beleza e boa forma, domesticidade, 
mulher independente, produto anunciado (Vestergaard & Schroder, 
2000), símbolo (Peirce & Moris, citados por Pignatari, 1975) e uso das 
cores (Farina et al., 2011) - o sentido da imagem; a relação imagem 

5. De acordo com Gonzales (2003), denotação é a relação existente significado e 
significante.

6. Para Gonzales (2003), conotação é a sobreposição de significados paralelos, 
impressões, valores afetivos, negativos e positivos. Sentido conotativo é o novo 
significado acrescentado ao significado denotativo da palavra. Pode variar de 
cultura para cultura, de classe social para classe social e de época para época.

7. “Título; Subtítulo; Texto; Marca; Imagem; Imagem(ns) complementar(es); Slogan; 
Logomarca ou nome do produto; Produto ou serviço oferecido pela marca; Grupo 
empresarial ao qual a marca pertence; SAC; Redes sociais; Programa de TV; 
Ouvidoria; Telefone; Televendas; Plataformas digitais da marca (com ou sem 
logomarca); Central de Atendimento; Informações técnicas do produto; Assinatura 
da agência de publicidade; Informações legais relativas ao produto ou serviço; 
Certificação de qualidade; Responsabilidade ambiental (com ou sem logomarca); 
Premiações relativas à marca (verbal e/ou visual); Canais de inclusão de pessoas 
com deficiência; Responsabilidade social da marca; Site; Dados de pesquisas 
e estatísticas; Selo comemorativo; Legenda; Splash” (Gonzales, 2019). “Botão 
call action” (Trevisan, 2020). 
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e marca nas cores da publicidade e a presença de logomarcas. Após, 
fez-se uma análise qualitativa desses dados.

Diante dos resultados obtidos nos cinco sites de revista anali-
sados, depreendeu-se a seguinte estrutura dos componentes verbais e 
visuais dessas duas peças gráficas on-line.

I - Componentes Verbais nas Publicidades On-line

No desktop, os banners estáticos compõem-se de:
a) títulos breves - três a sete palavras gramaticais -, períodos 

simples e frases nominais, sentido denotativo, com o nome da marca 
já no título convergindo duas funções: título e assinatura. Exemplos:

Toda linha com até 40% off
Tem maquininha? Então você já aceita PicPay!8

b) subtítulos pouco frequentes, com a mesma estrutura sintática 
do título, mas menos palavras gramaticais, verbo no modo imperativo 
e sentido denotativo. Exemplos:

Obras já iniciadas.
Baixe o app!9

c) texto breve também, na maioria, só com o desenvolvimento - 
função de detalhar o produto -; raramente aparece a conclusão do texto 
- função induzir à ação da compra -, ambos estruturados com períodos 
simples e frases nominais. Exemplos:

8. Fonte: site da revista Caras no deskotp. 
9. Fonte: site da revista Veja no suporte desktop.



193

Procure um plantão de vendas. São poucas unidades. Confira 
as fotos para conhecer mais.

Tráfico de filmes; Ele nunca morre; Bitten; Haven; Estamos 
juntos.

R$85 de desconto*. R$150 de desconto* a partir de 2 kits10.

d) slogan pouco comum, sempre muito breve com frase nominal, 
repetição da mensagem do título ou texto, característica da linguagem 
publicitária. Exemplo:

Brasil imunizado. Somos uma só nação11.

Dois componentes novos foram identificados no banner e pop-
-up on-line em comparação com os 31 componentes da publicidade 
impressa de revistas:

a) botão call action12: característico da publicidade on-line, com 
frequência com um único verbo no modo imperativo, usa às vezes ponto 
de exclamação - não comum na publicidade impressa -, cumprindo a 
função de conclusão do texto, para induzir o público a visitar o site da 
marca anunciada ou o aplicativo. Exemplos:

Descubra13

10. Fonte: site da revista Veja no suporte desktop.
11. Fonte: site da revista Veja no suporte desktop.
12. Neste caso, o botão call action compõe-se de linguagem verbal mais linguagem 

visual. 
13. Fonte: site da revista Veja no suporte desktop.
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Figura 1

Exemplo de botão call action verbal e visual no desktop

Nota. Recuperado em 13 de fevereiro de 2021, de https://veja.abril.com.br/

b) nome da marca: componente verbal que apresenta a marca 
sem a identidade visual, descoberta desta pesquisa. Exemplo:

Figura 2

Exemplo de Nome da marca no desktop

Nota. Recuperado em 28 de fevereiro de 2021, de https://veja.abril.com.br.
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Além desses componentes verbais, apareceram outros compo-
nentes como o Splash14, Nome do produto, Informações técnicas do 
produto, Legenda, Telefone, Site.

Nos banners animados, com duas ou mais peças, o título reduz-se 
com frase nominal, tendo de uma a três palavras gramaticais, sentido 
denotativo e inserindo o nome do produto anunciado. Exemplo:

TNT Sports Drink. Isotônico TNT15.

Pode ter ponto de exclamação, não comum na publicidade 
impressa. Exemplo:

A MRV entrega mais pra você!16

As peças apresentam o texto, com verbos no imperativo, apenas 
com a conclusão para solicitar a ação de compra do público - que, se 
quiser ter mais informações que estariam no desenvolvimento do texto 
tradicional impresso, irá ao site ou aplicativo da marca. Exemplo:

Assine agora.17

A peça final pode compor-se de slogan também frase nominal, 
com duas ou três palavras gramaticais, expressando o posicionamento 
da marca. A marca parceira raramente aparece. Exemplo:

Pátria amada Brasil18

14. Esse componente combina linguagem verbal e visual. 
15. Fonte: site da revista Caras no suporte desktop.
16. Fonte: site da revista Caras no suporte mobile. 
17. Fonte: site da revista Superinteressante no suporte mobile. 
18. Fonte: site da revista Veja no suporte desktop. 
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Os banners animados distribuem em duas ou mais peças os 
componentes de uma peça gráfica impressa, usando título, texto, slo-
gan, marca, marca parceira, slogan do produto e o botão call action, 
podendo aparecer em todas as peças ou somente na última de acordo 
com o objetivo da mensagem mercadológica. A composição de cada 
peça pode se repetir nas outras, porém cada peça gráfica contém uma 
mensagem completa, caso o usuário não fique o tempo suficiente.

Figura 3

Exemplo de mensagens em banners animados no desktop
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Nota. Recuperado em 06 de fevereiro de 2021, de https://veja.abril.com.br

Outros componentes dos banners animados foram: Central 
de Atendimento, Informações legais relativas ao produto ou serviço, 
Informações técnicas do produto, Splash. Alguns banners animados 
utilizaram o recurso do Gif.

Já as publicidades on-line no suporte mobile, o banner estático 
tem suas mensagens verbais reduzidas significativamente, utilizando 
também o nome da marca na sua construção e distribuindo, nos banners 
animados, os componentes título, texto, marca, botão call action e 
raramente slogan nas peças.
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Figura 4

Exemplo de banner estático no mobile

Nota. Recuperado em 11 de maio de 2021, de https://veja.abril.com.br

Na composição verbal do banner e pop-up no desktop e mobile, 
é muito recorrente a marca no título, indicativo da era do branding, em 
que a marca está no centro das estratégias de comunicação. Por isso, 
o título já funciona como uma assinatura da publicidade, convergindo 
funções em um só componente, objetivo da concisão da mensagem 
desses formatos de publicidade on-line. Exemplo:

Tem maquininha? Então você já aceita PicPay!19

19. Fonte: site da revista Veja no suporte mobile. 
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Quanto ao componente verbal texto, na maioria dos banners e 
pop-ups estudados, usa-se somente o desenvolvimento, estrutura que 
cria convicção no público com argumentos racionais - características/
benefícios do produto. Novamente, a economia da mensagem é prio-
rizada. A conclusão do componente texto também vem expressa pelo 
botão call action que incita o público a ir para o site para obter mais 
informações ou comprar. Exemplo:

Saiba mais20

Outra descoberta da pesquisa é a hibridização de subtítulo e 
conclusão do componente texto: a mensagem que complementa o título 
também incita o público à ação. Exemplo:

Garanta o seu!21

O splash é um componente bastante frequente na publicidade 
on-line, destacando promoções como preços, descontos e lançamentos, 
servindo à estratégia de destacar a informação de forma breve e chamativa.

A hipérbole é um recurso linguístico empregado de forma 
característica nos formatos banner e pop-up com amplificadores como 
“grátis”, “exclusivo” e “perfeito”.

O splash e o recurso da hipérbole no título e subtítulo dos banners 
e pop-ups são característicos de anúncios promocionais cuja intenção 
é chamar atenção do público e propor-lhe uma urgência para ir ao site 
ou aplicativo da marca para comprar o produto anunciado.

20. Fonte: site da revista Veja no suporte mobile.
21. Fonte: site da revista Caras no suporte desktop. 
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II - Componentes Visuais na Publicidade On-line

A imagem e a marca anunciante, assim como o botão call action22 
e o splash, representam a configuração dos banners estáticos e animados 
no desktop e mobile.

Figura 5

Exemplo de banner com os componentes visuais 
analisados no mobile

Nota. Recuperado em 09 de maio de 2021, de https://caras.uol.com.br

Essas publicidades on-line são lidas no sentido diagonal nos 
banners retangulares similares aos outdoors impressos - billboard-, além 
da leitura vertical em banners arroba pushdown e linear em banners 

22. Neste caso, o botão call action compõe-se apenas de linguagem visual.
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footer. Esses dois últimos sentidos da leitura são típicos dos banners 
estáticos on-line.

Figura 6

Exemplo de banner com sentido de leitura linear 
no desktop

Nota. Recuperado em 04 de fevereiro de 2021, de https://veja.abril.com.br

As imagens nos banners estáticos são predominantemente o 
produto/serviço, e raramente símbolos ou parte ou indícios de seus 
significados; cultural e ideologicamente, retratam os mitos modernos 
- olimpianos, felicidade, juventude, amor, feminilidade - e o ideal de 
domesticidade.
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Figura 7

Exemplo de banner que retrata o mito moderno dos 
olimpianos no mobile

Nota. Recuperado em 09 de maio de 2021, de https://todateen.com.br

A maioria dos banners estáticos usam cores da marca anunciante 
no seu layout.
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Figura 8

Exemplo de banner que utiliza as cores da marca no seu 
layout no mobile

Nota. Recuperado em 18 de maio de 2021, de https://super.abril.com.br

A marca anunciante assina a grande maioria dos banners estáti-
cos, localizando-se tradicionalmente no canto inferior direito, no centro 
superior, mas também no canto superior direito, canto inferior direito e 
canto central esquerdo, abaixo do eixo ótico, no centro à direita, centro 
à esquerda, campo superior esquerdo e canto inferior esquerdo. Todas 
essas posições da marca são novidade das peças gráficas on-line.

Outra novidade é a marca replicada, em que a identidade visual 
aparece duas vezes, destacando novamente a era do branding, a comunica-
ção centrada na marca. A marca nos pop-ups aparece predominantemente 
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no lado esquerdo finalizando a leitura linear, mas também no lado direito 
iniciando a leitura linear.

Figura 9

Exemplo de localização da marca em pop-ups no mobile

Nota. Recuperado em 18 de maio de 2021, de https://super.abril.com.br

No mobile, os pop-ups são lidos no sentido linear, no formato 
retangular, em posição de primeiro plano.
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Figura 10

Exemplo de pop-up em primeiro plano no mobile

Nota. Recuperado em 18 de maio de 2021, de https://veja.abril.com.br

A marca no pop-up se localiza no centro ótico, canto superior 
direito e centro esquerdo.

Essas configurações são inovadoras para a localização da marca, 
devido ao contexto da inserção publicitária no layout do site de revista 
que instaura uma leitura visual no ambiente digital, uma nova forma 
de ler notícias e publicidades.

Considerações Finais

Ao final desta pesquisa sobre os componentes verbais e visuais 
de banner e pop-up on-line, em relação às publicidades de revistas 
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impressas, constatou-se que essas peças gráficas configuraram-se com 
apenas sete componentes - Título, Subtítulo, Texto, Marca, Imagem, 
Imagem(ns) complementar(es), Slogan (Gonzales, 2019) - e mais dois 
característicos da publicidade on-line - botão call action e o nome da 
marca, bem inferior aos 31 componentes verificados nas publicidades 
de revistas impressas.

Verificou-se que a composição verbal e visual das publicida-
des on-line, nos formatos banner e pop-up, não há uma ruptura com 
a composição da publicidade impressa gráfica, mas uma hibridização 
de componentes e funções publicitárias, alteração e adequação à nova 
cultura de convergência midiática. Assim como no site das revistas, as 
reportagens contêm somente chamadas pela hipertextualidade, multi-
midialidade para aprofundar seus temas, as mensagens verbais e visuais 
se reduziram porque agora o público pode interagir e se informar em 
diferentes plataformas digitais.
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PUBLICIDADE NO BBB20 E BBB21: O 
IMPACTO DA PARTICIPAÇÃO DOS 

INFLUENCIADORES DIGITAIS

Thaiana Alves de Almeida1

Os influenciadores estão ocupando cada vez mais espaços para 
além das redes digitais. Esse fenômeno é observado fruto da profissiona-
lização e prestígio desses profissionais. Ao compartilhar o seu conteúdo 
na rede e, por vezes, o seu estilo de vida, os influenciadores criam uma 
audiência fiel, baseada em relacionamento, credibilidade, reputação 
e prestígio. Dessa forma, ao monetizar a sua prática, negociam não 
somente os seus espaços na rede, mas também a sua própria imagem.

Atraindo cada vez mais interesse das demais mídia e marcas, 
os influenciadores chegam ao Big Brother Brasil, programa no formato 
reality Show, exibido pela TV Globo, canal líder de audiência nacional.

1. Mestranda em comunicação na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
Bolsista Capes. thaiana.alves@gmail.com
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A edição 20 do BBB incluiu, em metade do seu elenco, pessoas 
famosas e com influência digital. Com a missão de trazer renovação ao 
programa, a estratégia não somente recobra o folego da atração, como 
bateu todos os recordes de audiência e ações patrocinadas.

Dessa forma, inclusão dos influenciadores digitais no programa 
impactou a dinâmica do jogo como um todo, mas o recorte que este 
estudo se propõe a observar é referente aos impactos nas ações publi-
citárias, nas edições 20, que trouxe a novidade, e na edição 21, que 
expandiu e se beneficiou dos números alcançados na edição anterior, 
sendo analisado o número de ações, valores e audiência.

Influenciadores Digitais

Os influenciadores digitais são pessoas que produzem conteúdos 
nas suas plataformas digitais com credibilidade, reputação e prestígio 
(Karhawi, 2016), de forma profissional e monetizada, para a pesquisa-
dora Carolina Terra, influenciador digital é:

um heavy user tanto da internet como das mídias sociais e que 
produz, compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus 
pares, bem como os endossa junto às suas audiências em blogs, 
microblogs, fóruns de discussão online, comunidades em sites 
de relacionamento, chats, entre outros. (Terra, 2011, p. 86)

A prática de influência digital iniciou com a popularização dos 
blogs, neste momento, os criadores de conteúdos eram chamados de 
blogueiros. Como passar dos anos, outras plataformas surgiram, esses 
profissionais acompanharam expandindo a sua produção de conteúdo. 
Nesse momento, ainda eram chamados de forma alusiva às plataformas 
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que utilizavam: twitteiros, vlogueiros, yotubers, instagramer. Em 2015 
em um contexto profissional multiplataforma, deixou de fazer sentido 
ser chamado apenas pelo nome de uma única plataforma, sendo assim 
o termo Influenciador Digital passou a ser mais usual (Karhawi, 2017). 
Atualmente, também encontramos o terno criador de conteúdo para 
designar esse profissional.

Na logica da cultura participativa, qualquer pessoas com acesso 
as redes, pode produzir e compartilhar os seus conteúdos, de forma 
autônoma e sem necessidade de permissão prévia: “a revolução está, 
hoje, centrada no choque da inclusão de amadores como produtores, 
em que não precisamos mais pedir ajuda ou permissão a profissionais 
para dizer as coisas em público” (Shirky, 2011, p. 50).

O que difere o usuário de rede comum do influenciador digital é 
a consistência da produção do seu conteúdo e a validação não somente 
dos seus pares, mas também e principalmente do mercado, uma vez 
que eles utilizam as mesmas ferramentas que qualquer usuário da rede 
tem acesso (Karhawi, 2017). “Um influenciador, no entanto, produz 
conteúdos temáticos, com frequência e credibilidade. Nesse processo, 
ele deixa de ser um internauta comum e passa a ser encarado como uma 
mídia autônoma, uma marca” (Karhawi, 2016, pp. 42-43)

Um segundo ponto que difere o influenciador digital é a sua 
capacidade de monetizar e fazer da sua prática uma profissão. Ao com-
partilhar com o seu nicho o seu conteúdo e, por vezes, aspectos da sua 
vida, o criador de conteúdo cria relacionamento com a sua audiência, 
construindo assim, o seu próprio público. Dessa forma ao monetizar a 
sua prática, esses profissionais não negociam somente publicidade em 
seus espaços digitais, mas também a sua própria imagem (Karhawi, 



213

2016). “A tendência de comunicação está no fato de que, agora, os 
influenciadores constituem-se como marcas e, em muitos casos, cons-
tituem-se como veículos de mídia” (Karhawi, 2016, pp. 41-42).

“Os influenciadores emitem opiniões, endossam, criticam ou 
recomendam conteúdos, marcas, produtos e serviços” (Terra, 2017), 
esse prestígio junto ao seu público tem despertado o interesse cada vez 
maior das marcas, reconfigurando o mercado publicitário. As marcas já 
estão incluindo os influenciadores nos seus planejamentos estratégicos 
(Dreyer, 2017), podendo atuar desde vínculos menores como uma cam-
panha exclusivamente digital ou uma participação em evento (Karhawi, 
2016), até vínculos sólidos como o desenvolvimento de produtos (Saad 
& Raposo, 2017).

Pesquisas apontam que “os consumidores agem mais baseados 
em recomendações de influenciadores (82% estão mais compelidos 
a seguir a dica) e 53% das recomendações dos microinfluenciadores 
tendem a acontecer” (Terra, 2017).

Assim temos um número cada vez maior de influenciadores digi-
tais no Brasil, ultrapassando quantitativamente profissões tradicionais 
como engenharia, arquitetura e odontologia. O mercado também está se 
reconfigurando para dar suporte a essa nova forma de fazer comunicação 
e publicidade, surgindo empresas especializadas em profissionalizar 
não somente os criadores de conteúdos, mas também as agências e os 
clientes contratante.

Não é de se espantar que os influenciadores tomaram posição de 
destaque no mercado e tem expandido a sua atuação para além do digital:

Não estamos apenas lidando com influenciadores no ambiente 
digital, um sujeito revestido de capital simbólico e que engaja 
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e influencia nichos. O influenciador contemporâneo está nas 
capas de revistas, em propagandas de televisão, na lista de best 
sellers das livrarias, estrelando campanhas de grandes marcas. 
(Karhawi, 2016, pp. 41-42)

Neste contexto que os influenciadores chegam, em 2020, ao 
programa Big Brother Brasil, conforme explicaremos melhor a seguir.

O Que é o Big Brother?

O Big Brother é um programa televiso, do gênero reality show. 
A sua dinâmica é bastante simples, trata-se de um jogo de convivência, 
que consiste em confinar pessoas em uma casa, vigiada 24 horas por 
câmeras e microfones, sem acesso às informações externas, por um 
período, em geral, variando entre dois e três meses (Bacchin, 2008). 
As pessoas que integram o elenco do jogo, em um primeiro momento, 
eram compostas exclusivamente de pessoas que se inscreviam para 
participar do programa. Com o passar dos anos e a venda do formato 
para outros países, vimos que o elenco passou também a ser formado por 
pessoas convidadas, alguns deles ex-participantes do próprio programa 
ou pessoas famosas e com influência no contexto digital.

No confinamento, os participantes executam provas onde os 
vencedores recebem algum tipo de benefício (Campanella, 2007b), 
semanalmente os participantes votam entre si, indicando quem dispu-
tará a preferência do público. Já os espectadores votam para eliminar 
o participante que menos gostam, até que fiquem apenas os finalistas. 
A partir daí, o público vota naquele que gostaria que fosse o grande 
campeão, que recebe uma quantia em dinheiro.
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O programa foi desenvolvido pela produtora holandesa Endemol, 
em 1999, que já era responsáveis por outros formatos, porém foi com 
o Big Brother que eles obtiveram de fato notoriedade. A primeira edi-
ção holandesa foi um absoluto sucesso de faturamento e audiência, 
acarretando inclusive na venda da Endomol, naquele mesmo ano, por 
5,5 bilhões de euros (Campanella, 2007b). O programa já foi vendido 
para mais de 50 países, na sua grande maioria, replicando o sucesso 
visto na edição holandesa (Campanella, 2009).

O Big Brother Brasil

No Brasil, a edição possui o nome Big Brother Brasil ou apenas 
BBB, como também é popularmente chamado. O programa é exibido 
pela Rede Globo de televisão, líder em audiência de TV aberta, no 
país. Essa não é uma característica comum das emissoras que exibem 
o programa, geralmente trata-se de canais ainda se estabelecendo, em 
busca de audiência. No Brasil, o BBB surgiu como uma alternativa de 
programação, visto que a rede Globo era ancorada tradicionalmente 
na teledramaturgia, que em algum nível, foi incorporada ao programa. 
Enquanto nos outros países, as edições diárias passam apenas recortes 
do que ocorreu no período, no Brasil, são criadas histórias, quadros 
de humor e clipe para narrar os acontecimentos (Campanella, 2007a).

A primeira edição do programa, aconteceu em 2002 e até hoje 
já tivemos 22 edições. Assim como na Holanda, a primeira edição do 
programa foi um sucesso absoluto, tanto que naquele mesmo ano houve 
uma segunda edição (Campanella, 2007b). A partir de 2003, ele passou 
a ser anual, entre os meses de janeiro e maio.
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O Big Brother Brasil é um dos principais produtos da Rede 
Globo, além dos impressionantes números alcançados seja em audiência, 
rentabilidade ou visibilidade na grade tradicional, ele também repre-
senta números expressivos para os outros meios em que se expande: 
Multishow, (canal à cabo do Grupo Globo, que exibe programas espe-
cíficos sobre o BBB), acessos ao portal GShow (site de entretimento 
do Grupo Globo, onde as votações ocorrem), vendas de pay-per-view 
(canal por assinatura com câmeras 24 horas) vendas e licenciamento de 
produtos com a marca Big Brother Brasil (Campanella, 2007b).

Para o mercado, o BBB é um produto muito valioso, detentor 
das maiores verbas da televisão, o programa movimenta o mercado 
publicitário nacional. Já os participantes podem ter suas vidas modi-
ficados pelo programa, como vimos recentemente com a participante 
Juliette Freire que em 100 dias passou de uma pessoa anônima, a uma 
das marcas mais valiosas do país na atualidade. Do ponto de vista do 
público, é uma importante fonte de entretimentos que movimenta a 
cada ano, mais comunidades de fãs que utilizam as mais variadas redes 
montando uma grande cultura participativa (Campanella, 2007a). E por 
fim, mas ainda com a mesma importância, para a academia o BBB é um 
programa muito rico, estudado todos os anos, das mais variadas óticas, 
produto de pesquisas, artigos, dissertações e teses. Bruno Campanella, 
lista algumas áreas de interesse que utilizam o BBB como objeto:

podemos achar trabalhos abordando o programa a partir de 
disciplinas tão diversas quanto a psicologia (Beattie 2003), os 
estudos de gênero (Starrs 2004), a linguística (Thornborrow 
& Morris 2004), o teatro (Lavender 2003), e até mesmo a 
antropologia da religião (Dutton 2006). (Campanella, 2007b, p. 2)
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Com o passar dos anos, o programa foi perdendo sua audiência, 
mesmo mantendo bons números com ações publicitárias. Seguramente 
um programa em que fica muitos anos no ar, há um desgaste e uma 
necessidade de renovação de audiência. A edição do BBB19 finalizou 
com a pior audiência da década e com um alerta de que era necessário 
mudanças urgentes, para retomar os números de sucesso e não perder 
espaço nas negociações publicitárias. Diante disso, foi elaborada a 
edição 20 do programa, chamada pela produção de “Edição Histórica”, 
onde pela primeira vez, além dos participantes anônimos, inscritos 
(chamados nessa edição de grupo pipoca), houve também a inclusão 
de pessoas famosas, com influência digital convidadas para participar 
do programa (chamados grupo camarote). A edição 20 finalizou sendo 
um absoluto sucesso, o que refletiu na edição seguinte, 21, chamada 
de “Big dos Bigs”, que bateu os recordes da edição anterior e expandiu 
ainda mais o sucesso do novo formato.

Um Programa de Televisão Que Já Nasceu Convergente

A convergência midiática, entendemos como “o fluxo de conteúdo 
através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos 
mercados midiáticos e ao comportamento migratórios dos públicos dos 
meios de comunicação” (Jenkins, 2009), permitindo assim, que o mesmo 
conteúdo flua para os mais variados canais (Jenkins, 2009).

Entendido o que é a convergência, é importante ressaltar que o 
Big Brother é um programa que já nasceu convergente, o seu formato 
propicia uma linguagem híbrida que inicia na televisão e se expandir 
parar os mais variados meios, estabelecendo um ecossistema digital 
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próprio, sendo essa umas das características que contribuem com o seu 
sucesso, ao longo do mundo.

No BBB, além das edições diárias exibidas na Rede Globo, ainda 
existem conteúdos próprios para o Multishow, redes sociais, site oficial, 
com isso, “podemos afirmar, portanto, que mesmo sendo transmitido 
em canal de TV aberta, não seria prudente reduzir o Big Brother a um 
programa eminentemente de televisão. O correto seria dizer que ele 
também é um programa televisivo” (Campanella, 2007a).

Veremos mais à frente que essa vocação para convergência será 
importante na lucratividade e visibilidade do programa.

BBB20 – A Edição Histórica

A missão da edição 20 do BBB não era simples, sucedendo a 
edição 19 que finalizou com a pior audiência da década, era necessária 
uma estratégia inovadora para resgatar ou renovar o público do programa.

Essa estratégia veio na mudança da dinâmica ao incluir metade 
do seu elenco com pessoas famosas, com influência digital. Os influen-
ciadores juntos, possuíam 22,4 milhões de seguidores em suas contas 
na plataforma Instagram (Folhapress, 2020), “o número de seguidores 
revela a popularidade de cada um nas redes sociais digitais natural-
mente, espera-se que esse público assista ao programa e, mais do que 
isso, coloque a narrativa do BBB20 em circulação” (Karhawi, 2020).

Antes do programa iniciar, a estratégia já se mostrou exitosa, 
todas as 5 cotas de patrocínio comercializadas foram vendidas, cada uma 
delas com o investimento de R$ 42.620 milhões de reais (Sacchitiello, 
2020). Ou seja, antes mesmo de iniciar, o programa já havia faturado 
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mais de R$ 200 milhões de reais. Os patrocinadores foram as marcas: 
Burger King, Faculdades Anhanguera, Americanas, Claro e PicPay

 Um dado interessante e que corrobora com o êxito da estraté-
gia, é que no ano anterior, em 2019, foram disponibilizadas 6 cotas de 
patrocínio, sendo negociadas na ocasião apenas 4 delas. Os patrocina-
dores foram: Burger King, Cervejaria Petrópolis (Itaipava), Faculdades 
Anhanguera e Johnson & Johnson. Cada um dos 4 patrocinadores, 
investiu R$ 37.3 milhões (Sacchitiello, 2019).

Os números acima, são referentes às cotas de patrocínio, mas 
não são apenas essas marcas que aparecem no programa, é possível 
negociar ações pontuais em alguma festa, atividade ou provas. O valor 
dessas negociações não é divulgado pela emissora, porém foi possível 
assistir à 18 marcas exibindo ações patrocinadas no BBB19 e 24 marcas 
no BBB20 (Paraizo, 2020).

A edição foi exibida de 21 de janeiro a 27 de abril de 2020, ao 
longo dos 98 episódios, foram feitas 17 provas de liderança, dessas 
58,8% foram ações patrocinadas. De forma resumida, das 17 ações: 
7 não foram patrocinadas por nenhuma marca, 4 foram patrocinadas por 
marcas que já figuravam como patrocinadoras do programa e 6 foram 
patrocinadas por marcas extras.

A prova do anjo aconteceu 11 vezes, dessas 81,2% patrocina-
das. Resumidamente: 2 ações não tiveram patrocínio, 3 ações foram 
patrocinadas por marcas que já eram patrocinadoras oficiais, 6 provas 
foram patrocinadas por marcas extras.

Nas duas tabelas abaixo, trouxemos as informações completas, 
que foram resumidas acima, com datas de cada uma das provas, bem 



220

como as marcas que participaram das ações patrocinadas. Em negrito, 
destacamos as marcas que também são patrocinadores oficiais da edição.

Tabela 1

Provas do líder, BBB20

Provas do líder – BBB20
Data Patrocinador

23/01/2020 Não aconteceu ação patrocinada
30/01/2020 Não aconteceu ação patrocinada
06/02/2020 Americanas
13/02/2020 Não aconteceu ação patrocinada
20/02/2020 Claro
27/02/2020 Natucor
05/03/2020 Americanas
12/03/2020 Above
19/03/2020 Novex
26/03/2020 PicPay 
02/04/2020 Fiat 
05/04/2020 Não aconteceu ação patrocinada
09/04/2020 Usaflex
12/04/2020 Above
16/04/2020 Não aconteceu ação patrocinada
19/04/2020 Não aconteceu ação patrocinada
23/04/2020 Não aconteceu ação patrocinada

Desenvolvido pela autora, apurado através da plataforma Globo Play, acessado em 
15 de outubro de 2022
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Tabela 2

Provas do Anjo BBB20

Provas do Anjo – BBB20

Data Patrocinador

25/01/2020 PicPay

31/01/2020 Honda Consórcio

08/02/2020 Não aconteceu ação patrocinada

14/02/2020 Americanas

21/02/2020 Não aconteceu ação patrocinada

29/02/2020 Above

06/03/2020 Fiat 

14/03/2020 Scott Duramax

21/03/2020 Fiat 

28/03/2020 Americanas

03/04/2020 C&A 
Desenvolvido pela autora, apurado através da plataforma Globo Play, acessado em 

15 de outubro de 2022.

Além do aumento significativo de patrocinadores e ações patro-
cinadas, o BBB20 apresentou bons números de audiência, tendo a sua 
média ao longo da exibição do programa em 262 pontos (Folha de São 
Paulo, 2020), 5,7 pontos a mais que a edição do BBB19.

Na sua estreia, alcançou 25 pontos (Clube de Criação, 2021), 
3,7 pontos a mais que a edição anterior. Já na final, alcançou 34 pontos, 
10 pontos a mais que o BBB19. Um importante dado sobre a audiência 
foi que o “aumento da audiência entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 
com relação à edição de 2019, foi de 36% e entre os jovens adultos, 

2. Cada ponto de audiência equivale a 67 mil domicílios da Grande São Paulo.
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de 18 a 24 anos, de 38%”. (Filippe, 2020), isso mostra, que o público 
jovem, que habitualmente está no meio digital, passou a acompanhar 
também o programa na televisão.

A edição 20 não apenas recobrou o folego do programa, como 
foi um sucesso absoluto. A pesquisadora Issaaf Karhawi lista mais 
alguns feitos alcançados:

Nesse sentido, alguns dados do BBB20 devem ser considerados. 
Ao longo da exibição do programa (entre 21 de janeiro de 2020 e 
27 de abril de 2020), apresentado por Tiago Leifert, o reality show 
esteve nos Trending Topics do Twitter Brasil constantemente; 
alcançou a marca de 1 bilhão e 500 milhões de votações em 
um único paredão e entrou no Guinness Book por conta da 
conquista; recebeu o maior investimento publicitário da história 
do programa brasileiro tanto em provas quanto em festas da 
edição; atingiu a marca de 100 milhões de horas assistidas no 
Globoplay – plataforma de streaming da TV Globo que dá acesso 
ao pay-per-view do programa, com câmeras 24 horas. E, ainda, 
a final do programa, disputada pelas participantes Manu Gavassi 
(artista convidada), Rafa Kalimann (influenciadora convidada) 
e Thelma Assis (única inscrita e vencedora da edição), marcou 
a maior pontuação no Ibope de uma final de Big Brother, desde 
2010. (Karhawi, 2020, p 6)

BBB21 – O Big dos Bigs

Se o BBB20 iniciou com uma missão difícil, o BBB21 iniciou 
no extremo oposto, ainda navegando e colhendo os resultados da sua 
antecessora. A edição 21 antes, mesmo da sua estreia, já batia recordes, 
não por acaso, foi batizada pela produção como Big dos Bigs. Ao todo 
foram 100 episódios, de 28 de janeiro a 04 de maio de 2021.

Os influenciadores convidados juntos somavam 38 milhões de 
seguidores na plataforma Instagram, 15,6 milhões a mais que a edição 
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anterior. A Autora Issaaf Karhawi (2020) explica que “a aposta nos 
influenciadores também é um investimento em sua audiência que se 
revela participativa nas redes sociais digitais e pode vir a se tornar uma 
audiência televisiva fiel” (Karhawi, 2020, p. 6).

O programa disponibilizou 8 cotas de patrocínio (3 cotas a mais 
que a edição do ano anterior), todas as cotas foram comercializadas.

As cotas foram divididas em categorias, a maior delas chamada 
Big, representava um investimento de R$ 78 milhões de reais. Essa cota 
foi comercializada para 3 dos 8 patrocinadores, sendo eles: Americanas, 
PicPay e Avon. Já a cota Anjo, foi comercializada a um investimento 
de R$ 59 milhões de reais. Essa cota foi comercializada para 5 marcas: 
C&A, Amstel, Seara, Mc Donalds e P&G. Ou seja, o programa iniciou 
com o faturamento de R$ 584 milhões de reais, isso representa mais 
de R$ 315 milhões de reais a mais que o ano anterior. Somando com 
as demais ações patrocinadas que o programa disponibiliza, o BBB21 
exibiu 22 marcas (2 a menos que o ano anterior).

Em 2021 foram feiras 16 provas de liderança, dessas 100% 
foram patrocinadas. Resumidamente: 12 ações foram feitas por marcas 
já patrocinadoras e 4 ações foram patrocinadas por marcas extras.

A prova do anjo aconteceu 12 vezes, dessas 100% patrocinadas. 
Resumidamente: 8 ações foram patrocinadas por marcas que já eram 
patrocinadoras oficiais, 4 provas foram patrocinadas por marcas extras.

Nas duas tabelas abaixo, assim como na edição 20, trouxemos 
as informações completas, já apresentadas de forma resumida acima. 
Em negrito, destacamos as marcas que também são patrocinadores 
oficiais da edição.
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Tabela 3

Provas do líder, BBB21

Provas do líder – BBB21
Data Patrocinador

28/01/2021 PicPay
04/02/2021 Mc Donalds
11/02/2021 Coca Cola
18/02/2021 Above
24/02/2021 Pantene
04/03/2021 Americanas
11/03/2021 Gilette
18/03/2021 Fiat
25/03/2021 Avon
01/04/2021 C&A
08/04/2021 Seara Gourmet
15/04/2021 Americanas
20/04/2021 Amstel
22/04/2021 Above
25/04/2021 PicPay
29/04/2021 Avon 

Desenvolvido pela autora, apurado através da plataforma Globo Play, acessado em 
15 de outubro de 2022.

Tabela 4

Provas do Anjo BBB21

Provas do Anjo – BBB21
Data Patrocinador

30/01/2021 Chemi Color
06/02/2021 Avon
12/02/2021 PicPay
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19/02/2021 Americanas
26/02/2021 C&A
06/03/2021 Oral B
13/03/2021 Fiat
20/03/2021 Orgammact
27/03/2021 Americanas
03/04/2021 Fanta
09/04/2021 Seara
17/04/2021 Avon

Desenvolvido pela autora, apurado através da plataforma Globo Play, acessado em 
15 de outubro de 2022.

Além de bater o recorde de patrocínio e ações patrocinadas da 
sua antecessora, os números de audiência também foram melhores.

Na estreia, registrou 27,6 pontos de audiência, 2,6 pontos a 
mais, comparado com o ano anterior. A média de audiência, ficou em 
27 pontos, 1 ponto a mais que o BBB20. A grande final, alcançou 34 
pontos, mesma pontuação obtida no ano anterior.

Resumo Comparativo BBB20 e BBB21

Para deixar mais claro o impacto da inclusão dos influenciadores 
digitais no Big Brother, resumimos abaixo os dados explicitados, a fim 
de deixar mais fluida a comparação quantitativa entre as duas edições, 
nos pontos abordados ao longo desse texto.

Tabela 5

Resumo comparativo BBB20 e BBB21

BBB2020 BBB2021
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5 cotas de patrocínio
Burger King, Faculdades Anhanguera, 

Lojas Americanas, Claro e PicPay

8 cotas de patrocínio
Americanas, Amstel, Avon, C&A, 

McDonalds, PicPay, P&G, Seara.

R$ 231.000.000 em cotas de patrocínio R$ 529.000.000 em cotas de patrocínio
58,8% provas do líder patrocinas 100% provas do líder patrocinas
81,8% prova do anjo patrocinada 100% prova do anjo patrocinada
Média de audiência: 26 pontos Média de audiência: 27 pontos
Audiência estreia: 25 pontos Audiência estreia: 27,6 pontos
Audiência final: 34 pontos Audiência Final: 34 pontos

Desenvolvido pela autora.

Considerações

Não é precipitado afirmar que a inclusão dos influenciadores 
digitais no Big Brother Brasil reconfigurou as dinâmicas do programa. 
Ao trazer os influenciadores, a TV Globo trouxe também o público fiel e 
imersivo, nativos da internet. Essa estratégia resultou em maior audiência 
para televisão, mas também aumento na participação digital, sobretudo 
através dos fluxos comunicacionais, que se iniciava na televisão e se 
expandia para as plataformas digitais, do programa, dos participantes, 
dos fãs do programa e seguidores dos participantes.

A partir da inclusão dos influenciadores digitais, o BBB também 
se tornou o reality show com maior verba publicitária. O aumento das 
ações e, principalmente, dos valores das cotas dos patrocínios, demons-
tram que não somente o programa aposta na visibilidade e autoridade 
dos influenciadores digitais, mas também o mercado como um todo 
que investe cifras milionárias para ter a sua marca associada ao projeto.

Observando os números da edição 20, é possível concluir que a 
estratégia não só foi aprovada, como validada pelo público e mercado, 
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refletindo nos recordes alcançados na edição 21. Conseguimos observar 
que houve um considerável aumento nas ações de patrocínio: todas as 
cotas disponíveis foram vendidas, o número de patrocinador aumentou, 
o valor individual do patrocínio foi maior, bem como as ações patro-
cinadas em festas, atividades e provas. Essa é a validação do mercado, 
de que o BBB é um programa lucrativo, não apenas para a emissora, 
mas também para as marcas que se associam ele.
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A TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO 
DE INCLUSÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO 

DETENTO PELO ENSINO SUPERIOR A 
DISTÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ana Elisa Alencar Silva de Oliveira1

A tecnologia através de suas ferramentas e técnicas ocasionaram 
consideráveis mudanças no comportamento humano e, não diferente-
mente, na educação, principalmente a partir de 1990 com a expansão, 
no Brasil, das tecnologias digitais.

O uso da tecnologia nas instituições educacionais abriu um leque 
de possibilidades para a formação de alunos em diversas condições.

Nesse ínterim, a educação a distância democratizou o acesso ao 
ensino universitário como forma de inclusão exemplificado pelo caso 
vivenciado de um projeto que leva aos indivíduos do sistema prisional 

1. Especialização em MBA. Professora do Centro Universitário de Lins. Aluna 
especial do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia - PPGMIT na 
Unesp - Campus Bauru, anaelisa@unilins.edu.br
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do estado de São Paulo o ensino universitário através de 280 bolsas de 
estudo com 100% gratuidade.

Sendo assim, resultado de um estudo desenvolvido no doutorado 
em Mídia e Tecnologia da Unesp, com caráter exploratório, tem por 
objetivo apresentar a experiência do uso da tecnologia como instrumento 
de inclusão e ressocialização do detento pelo ensino superior a distância.

Com aproximadamente 919.000 indivíduos presos no Brasil, 
segundo o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do Conselho 
Nacional de Justiça (2022), o sistema carcerário brasileiro, pela super-
lotação, não subsidia a recuperação daqueles que foram condenados a 
anos ao regime fechado.

Com grande dificuldade de romper o ciclo de exclusão e cri-
minalidade, a taxa de reincidência com o retorno do preso ao sistema 
carcerário atinge números elevados obrigando a sociedade a rever a 
situação social a qual o penitenciário está submetido tornando-se indis-
pensável a avaliação dos seus efeitos na contemporaneidade.

Considerando que a Constituição brasileira (Brasil, 1988), o 
Código Penal (Brasil, 1940), e a Lei de Execução Penal (Brasil, 1984) 
preveem ao apenado situação especial que o condiciona a uma limitação 
dos direitos previstos, isto não significa que este, além da liberdade, 
perca a condição de pessoa humana e a titularidade dos direitos não 
atingidos pelo ordenamento jurídico.

Logo, um dos caminhos para a real reintegração do preso na 
sociedade é a educação e através dela a qualificação para que este não 
continue a viver à margem da sociedade com trabalho informal ou, 
como em muitos casos, a volta ao crime por opção.
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Na Lei de Execução Penal o legislador buscou assegurar à pes-
soa privada da sua liberdade a educação formal oportunizando a este 
indivíduo maiores condições de se estabelecer no mercado de trabalho 
após o cumprimento da pena e, concomitantemente, fortalecer a disci-
plina no interior do estabelecimento prisional e a ocupação proveitosa 
do preso (Brasil, 1984).

A falta de espaço específico para o desenvolvimento de atividades 
educacionais na arquitetura prisional e algumas condições impostas à 
condição das pessoas condenadas à prisão não se constituíram em entra-
ves para que o Centro Universitário de Lins – Unilins juntamente com 
a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da região Noroeste do Estado e a Fundação Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP) viabilizassem curso gratuito de 
graduação EAD para 13 penitenciárias e centros de ressocialização do 
interior do estado de São Paulo.

O desafio foi alicerçado nos resultados de comprometimento 
e evolução dos alunos após videoaulas, discussão de conteúdos por 
pares e em grupo e, pelo fato inédito de provas online, autorizadas pelo 
Secretário de Administração Penitenciária.

A utilização das tecnologias da informação e comunicação por 
meio do ensino remoto possibilitaram, principalmente após a pandemia 
da COVID-19, a utilização de recursos tecnológicos não empregados 
anteriormente e uma reflexão sobre as estratégias pedagógicas a serem 
utilizadas após a descoberta das potencialidades ofertadas por estes 
recursos.

A experiência relatada intenciona apresentar o caso de assis-
tência educacional ao apenado para proporcionar melhores condições 
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de readaptação social possibilitando a ele retornar à vida em liberdade 
de maneira mais ajustada pelo aprimoramento e eleição de valores de 
interesse comum positivada pelo processo educacional.

Destarte, nota-se que a tecnologia aplicada à educação tem per-
mitido a reintegração social do indivíduo privado de liberdade que, além 
dos conhecimentos e da formação intelectual, possibilita a ele realizar 
um objetivo pessoal e agregar a esperança em ampliar as oportunida-
des no regresso a sociedade permitindo liberdade ampla e o progresso 
social através da melhoria da condição humana, saúde, condições de 
vida, equidade social e produtividade.

Descrição da Experiência

A experiência foi realizada no curso superior de Tecnologia em 
Logística na modalidade a distância em conformidade com a Resolução 
CES/CNE nº 23 (Brasil, 2002), Lei nº 10.861 (Brasil, 2004), Portaria 
MEC nº 1.134 (Brasil, 2016), Portaria MEC nº 11 (Brasil, 2017), Por-
taria MEC nº 20 (Brasil, 2017), Portaria nº 23 (Brasil, 2017) e Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) com duração de 2 anos e prazo máximo 
de integralização de 3 anos sendo semestral por créditos e com carga 
horária total de 1.810 horas.

É conveniente ressaltar que inicialmente outros cursos foram 
ofertados, contudo, mediante a complexidade de adaptação de um curso 
superior EAD para o sistema prisional apenas um curso deveria seguir, 
no caso o que foi mais procurado pelos detentos, o curso de Tecnologia 
em Logística. Várias reuniões foram realizadas envolvendo a equipe do 
EAD Pleno Unilins, o Reitor da Universidade, a SAP, a Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da região Noroeste do Estado e a FUNAP para 
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ajustar as atividades conforme as especificidades do sistema prisional 
e as obrigatoriedades curriculares de um curso superior EAD.

Da Forma de Acesso ao Curso

Após a oferta das bolsas de estudo foi realizado processo seletivo 
nas unidades prisionais que aceitaram participar do Projeto conforme 
exige a legislação brasileira. As inscrições foram realizadas mediante 
o encaminhamento da documentação exigida.

Aspectos Metodológicos do Processo de Ensino-Aprendizagem

A partir do momento em que uma disciplina é designada para ser 
ministrada na modalidade a distância os alunos que cursam tais disciplinas 
recebem orientações para seu uso eficaz. Neste caso, o acompanhamento 
pedagógico é feito por um professor/tutor da universidade que visita 
periodicamente as unidades prisionais diante de uma programação para 
orientar sobre a metodologia das aulas e estudos, verificar o andamento 
das aulas e atividades e treinar monitores.

Por ser oferecido na modalidade a distância, o curso garante 
uma oportunidade diferenciada para o estabelecimento de novas e 
outras relações entre educador-educando-conhecimento, bem como 
para a socialização do conhecimento científico. Diferentes mídias são 
incorporadas ao processo formativo, promovendo maior interação entre 
os professores autores, tutores e alunos.

Estrategicamente privilegiada para a promoção da educação a 
distância a internet é compatível com as necessidades do aprendiz e do 
meio social no qual este está inserido, através da integração das diversas 
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mídias como WhatsApp, o Skype e o Google Meet. Corriqueiramente os 
alunos dos cursos EAD Unilins possuem como ferramentas didático-pe-
dagógicas e-mails, chats e fóruns. No sistema prisional como chats e 
fóruns não são de possível acesso, o canal de comunicação estabelecido 
foi o e-mail criado especificamente para este fim.

Foram eleitos monitores de apoio a educação (pessoas privadas 
de liberdade remuneradas pela FUNAP), com capacidade de liderança 
e educacional para apoiar as aulas, as discussões em grupo, controlar 
frequência e anotar possíveis dúvidas que são encaminhadas por e-mail 
pelos agentes penitenciários aos tutores EAD Unilins para esclarecer 
possíveis dúvidas dos alunos antes da próxima aula.

Figura 1

Aula EAD no sistema prisional em Araraquara

Nota: Araraquara Agora (2021)
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A opção tecnológica eleita como prioritária para o oferecimento 
dos cursos estritamente a distância na Unilins é a internet, como veí-
culo de acesso, e a web, como repositório de ferramentas e informa-
ções (Portal Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA). No caso das 
unidades prisionais, sem acesso à internet, o ensino-aprendizagem foi 
feita através de material didático impresso (livros) e DVDs como as 
videoaulas gravadas. Vale ressaltar que estes materiais fazem parte do 
curso para todos os alunos do EAD (Figura 1).

O estudo do material didático é feito em consonância com os 
conteúdos programáticos definidos a partir das ementas propostas no 
projeto pedagógico. Os livros são a principal ferramenta de aprendizagem. 
De leitura obrigatória, seu conteúdo será contemplado nas atividades 
e nas avaliações previstas no decorrer do curso. Possuem conteúdos 
autoexplicativos desenvolvidos por professores especializados da área 
com foco nos alunos do ensino a distância.

Cada disciplina tem um livro próprio, com apresentação inicial 
do conteúdo que será abordado de forma sistemática e de acordo com os 
princípios didático-pedagógicos. Ao término de cada capítulo do livro 
são propostas atividades reflexivas, que possibilitam ao aluno retomar e 
fixar os conteúdos abordados. O formato no qual o livro é apresentado 
propõe a criação de desafios cognitivos para os alunos.

Tem como fundamento o pensamento crítico e reflexivo, em 
que o aluno é agente de seu próprio conhecimento, ou seja, constrói 
significados e define sentidos de acordo com a representação que tem 
da realidade, a partir de suas experiências e vivências em diferentes 
contextos.
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Os DVDs têm o papel complementar aos livros no processo de 
aprendizagem, auxiliando na fixação do conteúdo através das video-
aulas gravadas por professores especializados da área, que utilizarão 
uma linguagem provocativa e desafiadora com a utilização de recursos 
audiovisuais interativos e estimulantes, no intuito de fazer com que 
os alunos desenvolvam uma análise sobre o seu próprio aprendizado.

As videoaulas seguem o roteiro proposto pelo livro e contemplam 
todo o conteúdo da disciplina, permitindo ao aluno um aprendizado fle-
xível e eficaz. Os conteúdos são divididos em vídeos de curta duração, 
onde o professor explica ponto a ponto os temas abordados no livro.

Somados aos materiais físicos encontram-se os livros em for-
mato PDF e as videoaulas em formato MP4 também estão disponíveis.

Os alunos Unilins privados de liberdade reúnem-se de segundas 
às sextas-feiras por duas horas para assistirem às videoaulas e discutirem 
o conteúdo, pois a interação é um dos focos da metodologia. No processo 
de estudo o monitor pode pausar, avançar ou recuar as videoaulas se for 
necessário. Orienta-se ao monitor pedir aos alunos que façam resumos, 
esquemas e anotações de dúvidas.

Todas as disciplinas do curso partem de um cronograma deta-
lhado embasado no cronograma acadêmico e o estabelecido pela SAP 
para permitir ao acadêmico o desenvolvimento das atividades propostas. 
Salienta-se que o fato do cronograma ser o mesmo para todas as Uni-
dades permite que, caso o detento seja transferido, ele possa continuar 
os estudos de onde parou. Este cronograma é elaborado pela Unilins e 
entregue a cada Unidade Prisional (Figura 2).
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Figura 2

Cronograma de aula

Elaborada pela autora.

Após as aulas os alunos terão 1 hora a mais para estudo com 
leitura no livro ou em PDF em computadores adquiridos pelas peniten-
ciárias para este fim. A leitura off-line do conteúdo, flexibiliza a rotina 
de estudo.

Para atender ao apenado sem mobilidade e acesso aos recur-
sos de tecnologia as avaliações do processo de ensino-aprendizagem 
realizada por disciplina foi composta por duas avaliações aplicadas no 
formato presencial, nominal, sem consulta e individual, aplicadas por 
um(a) professor(a) designado pela Unilins. Normalmente, as avaliações 
dos demais alunos EAD constituem-se em uma avaliação presencial e 
outra via internet.

A primeira avaliação é expressa por notas, graduadas de 0,0 (zero) 
a 4,0 (quatro) e a segunda prova será igualmente expressa por notas, 
graduadas de 0,0 (zero) a 6,0 (seis). O aluno que não atingir a média 
deverá fazer a prova/exame para atingir a média 6,0 (seis). A prova 
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varia de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). O aluno estará aprovado se obter nota 
igual ou maior que 6,0 (seis) por disciplina.

Seguindo as diretrizes das atividades propostas e aprovadas, e 
a metodologia de que as atividades complementares são componentes 
curriculares que visam ampliar e enriquecer a vivência acadêmica do 
aluno. Desta forma, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Ação 
Comunitária da Unilins (PROEXAC) são proporcionadas e desenvol-
vidas atividades, palestras, cursos de extensão em áreas afins a de sua 
formação e outras atividades pertinentes, dentro das unidades prisionais.

Diante do sucesso do Projeto e mediante a autorização do 
Secretário de Administração Penitenciária do estado de São Paulo em 
viabilizar acesso à internet dentro dos presídios para este fim, foi possível 
a realização da prova online agilizando as correções e divulgação de 
notas bem como a participação destes alunos em cursos de capacitação, 
palestra, webinars e projetos culturais como, por exemplo, Cinemoteca, 
promovidos pela PROEXAC.

Resultados

O Projeto iniciou efetivamente em 2021, após a liberação das 
medidas restritivas da COVID-19, mais alguns resultados já podem ser 
mensurados como:

a) disciplina de língua portuguesa - 165 aprovados, 37 repro-
vados e 16 foram libertados antes das provas.

b) disciplina de fundamentos de em economia - 140 aprovados, 
52 reprovados e 14 foram libertados antes das provas.

c) disciplina de sociologia geral - 163 aprovados, 29 reprovados 
e 22 foram libertados antes das provas.
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d) disciplina de gestão de pessoas - 147 aprovados, 36 repro-
vados e 5 foram libertados antes das provas.

É notório o engajamento de detentos, entidades e profissionais 
envolvidos. Muitos que ganharam a liberdade procuraram a Unilins 
para continuar seus estudos.

Vale destacar o relato de Juliano Cesar Germano que cumpre 
pena no CR de Araraquara contemplado pela bolsa de estudos: “Sei que, 
ao ganhar a liberdade, terei um certificado de curso superior e poderei 
ser aceito no mercado de trabalho. Acredito que este projeto mudará a 
minha vida” (Araraquara Agora, 2021).

Discussão

O sistema educacional urge por mudanças que remete aos diver-
sos recursos tecnológicos que não eram empregados anteriormente. 
Contudo, em aulas presenciais ou a distância tem-se que atentar aos 
recursos e estratégias pedagógicas que incide diretamente na melhoria 
da qualidade da educação ofertada, no atendimento das especificidades 
dos alunos e na luta por uma educação mais inclusiva (Burci, 2020).

Quando expostos a um fluxo constante de informação, mesmo 
apaixonados pelo tópico em questão ou se elementos visuais de engaja-
mento estiverem sendo usados, a memória de trabalho corre o risco de 
sobrecarga. Alunos não têm outra escolha a não ser escutar passivamente 
(Schell & Butler, 2018).

Partindo do princípio que o processo de aprendizagem 
envolve e linguagem escrita e verbal, justifica-se o uso de vídeos no 



241

ensino-aprendizagem como forma de explicação dos tópicos para melhor 
compreensão e aprofundamento dos conhecimentos.

O princípio da aprendizagem multimídia diz que as pessoas 
aprendem melhor com a utilização de palavras e imagens do que apenas 
palavras (Clark & Mayer, 2016).

Nesse contexto, destacam-se os resultados das avaliações dos 
detentos que utilizam além da aprendizagem por vídeos de no máximo 
30 minutos e outros curtos de 2 a 7 minutos momentos de pausa para 
reflexão e discussão.

Pesquisas nos últimos 25 anos demonstraram que os cursos que 
incorporam a instrução por pares produzem maior aproveitamento do 
aluno em comparação com os cursos tradicionais baseados em palestras. 
Esses estudos empíricos mostram que a instrução por pares produz uma 
série de resultados de aprendizado valiosos, como melhor compreen-
são conceitual, habilidades de resolução de problemas mais eficazes, 
maior envolvimento dos alunos e maior retenção de alunos (Dolch & 
Zawacki-Richter, 2018; Schell & Butler, 2018).

O ensino superior tem características próprias que vão além do 
aproveitamento de áreas específicas para o preparo da atuação profis-
sional com o grande objetivo da responsabilidade social. A educação é 
o suporte é porque no lado formal instrumenta a pessoa com habilidade 
crucial para manejar a arma mais potente de combate que é o conheci-
mento e no lado político alimenta a cidadania (Hadama, 2020).

Por se tratar de um espaço de privação de liberdade, e apesar da 
educação no sistema prisional ser um campo de atuação ainda 
não consolidado, não quer dizer que seja uma causa perdida. Esse 
desafio de inserção de educação a distância no sistema prisional 
é visto como a modalidade de ensino EAD vem ao encontro da 
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necessidade do perfil dos reclusos no Sistema Prisional e sua 
inserção à ressocialização. (Alves, 2003, p. 74)

Desta forma, destaca-se que além de um laboratório para deter-
minar novos insights para serem aplicados na educação a distância este 
projeto designa a grande possibilidade de diminuir a população carcerária 
e realmente integrar este indivíduo na sociedade.

Diante dos altos índices de reincidência e contínuo número de 
ocorrências de ilícitos o número de custodiados pelo Estado se mantem 
altos. Portanto, são muitos os desafios encontrados pelos profissionais 
da educação vislumbrando a EAD como excelente alternativa para este 
público trazendo novas perspectivas para melhorar e estimular novos 
projetos que permitam a qualificação dos apenados (Gois et al., 2020).

Considerações Finais

Diante do que foi descrito neste relato de experiencia pode-se 
concluir que a educação a distância representa para professores, alunos 
e instituições de ensino um desafio pedagógico, administrativo e até 
social. É pedagógico, tal desafio, porque coloca em questão modelos 
tradicionais, pouco flexíveis, de ensino-e-aprendizagem; é administrativo 
porque exige de alunos, professores e gestores novas formas de admi-
nistração de tempo, de conteúdo, novas e diversas formas de interação; 
é social porque implica responsabilidade coletiva e pode representar 
um enorme avanço no sentido da socialização do conhecimento e de 
maior democratização da educação.

A educação a distância antes considerada de forma preconcei-
tuosa por grande parte da comunidade acadêmica, hoje, com o uso da 
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internet, desponta como uma oportunidade de se atingir um público 
maior e diferenciado, possibilitando a ampliação da oferta de cursos 
de diversa natureza, o que constitui uma demanda social explícita e 
crescente, dirigida para as instituições de ensino, no sentido de incluir 
e democratizar o acesso ao ensino superior como, por exemplo, da 
possibilidade do detento cursar o ensino superior no sistema prisional.

Ao ser liberto, o indivíduo, na maioria das vezes, não ganha 
efetivamente a liberdade, pois estará preso a um passado que o levou 
aquela condição de detento. Somente a educação poderá libertar efeti-
vamente esta pessoa proporcionando uma vida digna, dentro da ética 
integrando-o perfeitamente à sociedade.

A educação a distância pautada nos princípios pedagógicos 
integradores, o processo de ensino e aprendizagem tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, buscando uma preparação holística 
para o exercício de uma profissão de nível superior e de sua cidadania.
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ARENA DE DISPUTA NA PUBLICIDADE 
DIGITAL: “LUVA DE PEDREIRO” E A 

ARTICULAÇÃO DE NARRATIVAS MIDIÁTICAS

Breno da Silva Carvalho1

O texto a seguir reflete sobre Iran Santana Alves ou Iran Ferreira, 
conhecido como “Luva de Pedreiro”, e sua atuação profissional no mer-
cado midiático digital brasileiro na condição de influenciador/creator. 
A partir de publicações espontâneas em 2021, em seu perfil no TikTok, 
o jovem brasileiro de 20 anos, natural de Quijingue (Bahia/Brasil), 
teve rápida ascensão na plataforma digital conquistando seguidores e 
projeção na mídia, principalmente, junto ao segmento esportivo.

O conteúdo produzido era simples: a gravação da cobrança de 
faltas em campo de futebol de terra batida; após o lance, a comemoração 
do gol era celebrada com a sentença “Receba!”. Observando o uso de 

1. Doutor em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia (2017). Professor 
Adjunto-A do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. brenosc@uol.com.br.
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luvas por jogadores europeus devido ao frio, Iran recorreu a luvas de 
pedreiros, nascendo o apelido:

Foram os críticos que me identificaram como ‘Luva de Pedreiro’. 
[...] O normal é jogar com luva de marca, né? Os jogadores que 
eu queria ser jogam com luva na Nike, Adidas. Eu não tinha 
condições de ter uma igual. Fui lá na casa de construção e paguei 
R$ 2,50 nesse par de luvas. E aí os caras começaram a falar ‘luva 
de pedreiro’ [...]. E como eu sou um cara impinhento, não ligo, 
tô nem aí.” (Cesarini et al., 2022).

Destacam-se dois pontos da fala: (a) a menção a marcas – uma 
pista sobre a presença de “narrativas ficcionais” de branding (Carrascoza, 
2014); (b) o termo “impinhento” para designar “pessoa com muito 
ímpeto, que não desiste” (Cesarini et al., 2022).

A criação de palavras também é pontuada no programa Fantástico 
(2022), como contraponto ao principal ponto da reportagem: o imbróglio 
com seu antigo empresário Allan Silva Jesus. Por decisão judicial, a 
matéria não apresentou detalhes, embora tenha indicado o desconhe-
cimento do influenciador sobre o contrato, uma vez que ele e seus pais 
não sabem ler (Fantástico, 2022).

Em 20 de julho, o conteúdo foi divulgado pelo UOL: firmado 
em 25 de fevereiro, o documento prevê “exclusividade, investimento 
apenas por parte do influenciador [...], lucros divididos em 50% para 
cada [...] e multa rescisória mínima [...]: 5,2 milhões” (Siqueira et al., 
2022b) – multa vigente unilateralmente, ou seja, no caso de ruptura 
do contrato por Iran, o que ocorreu em junho/2022 (G1 BA, 2022a). 
Em 26 de julho, foi realizada uma audiência de conciliação com o 
antigo empresário, que reivindicou multa rescisória de R$20 milhões 



248

para encerramento da causa; Falcão e Iran recusam o acordo (Andrade, 
2022). O encontro terminou sem acordo, como relata Siqueira (2022):

A juíza [...] sugeriu às partes o pagamento de R$ 5,2 milhões, 
além do recebimento do percentual dos contratos firmados. Pelos 
cálculos de advogados, daria um valor aproximado de R$ 7 
milhões. O UOL apurou que o lado de Allan até balançou, mas 
o representante do Luva de Pedreiro não topou.

Atualmente, Falcão, ex-jogador de futsal, e outro sócio geren-
ciam a carreira do creator através da F12 Entertainment (Lance!, 2022). 
Em seu novo contrato, Luva de Pedreiro detém 60% do valor bruto e a 
gestora 40%, mais custos. Do histórico com Allan Jesus, há três acordos 
publicitários com receita de R$1,78 milhão (Siqueira et al., 2022a).

Em ano de Copa do Mundo como o atual, a imagem de Luva 
é valiosa para a publicidade: são 20 milhões de seguidores no TikTok; 
18,5 milhões no Instagram, 1,97 milhão no YouTube e 84,9 mil no 
Twitch.tv, conforme levantamento realizado em 12 de outubro de 2022. 
A composição que serve de “capa” para o YouTube é representativa na 
apresentação de endossos mercadológicos, como pode ser visto a seguir.

Figura 1

Nota: Copiado do YouTube Luva de Pedreiro (s.d.).

Extraída do perfil de YouTube do jovem, a imagem reforça esta 
importância ao apresentá-lo como “o primeiro influencer brasileiro 
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da história a se tornar um fenômeno mundial”, sendo credenciado por 
marcas globais, como Adidas, Prime Video (Amazon) e Pepsi.

Em setembro de 2022, novos episódios são adicionado à trajetória 
pessoal do influenciador. Em paralelo aos trâmites legais e contratuais, 
Luva de Pedreiro surpreendeu ao público: no dia 13 do referido mês, 
o influenciador publicou um story de 53” (cinquenta e três segundos) 
em seu Instagram, alegando o desejo de voltar a “viver a vida normal”, 
o que explicaria sua atitude em apagar todas as publicações realizadas 
em seu canal digital, incluindo sua foto de identificação. A imagem a 
seguir reproduz o vídeo publicado na ocasião.

Figura 2

Nota: Copiado do Story do Instagram Luva de Pedreiro. (comunicação 
pessoal, 2022, 13 setembro)
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Em sua fala, o jovem refutava as suspeitas de hackeamento de 
sua página e ainda comprometia-se à realização dos acordos empresariais 
já firmados. A seguir, é reproduzida a declaração na íntegra:

Fala minha tropa! Galera, todo mundo tá pensando que eu fui 
hackeado, aí. Eu não fui hackeado, não. Porque eu apaguei os 
vídeos mesmo. Eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal, 
aí. Sossegado, daquele jeito. A equipe q’eu tô são os melhores do 
mundo. Tudo gente boa! Faz parte da minha família. Mas essa 
foi uma decisão minha mesmo de parar. E as marcas que eu tô 
aí, eu vou concluir os trabalho o que eu fechei. Eu vou trabalhar 
para concluir os trabalhos que eu fechei com as marca aí, mas 
depois disso aí  eu não vou fazer mais vídeo, não, tá ligado, 
né? É nóis! Daquele jeito! Mas pode deixar que tá só o ouro. 
E receba! Graças a Deus, Pai! Valeu, galera! É nóis, sempre! 
Receba! Nunca se esqueça do “receba”! Si, caraca! Graças a 
Deus, Pai! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aamém! 
Valeu, minha tropa! Tá ligado, né? Nós somos brasileiros (Luva 
de Pedreiro, comunicação pessoal, 2022, 13 setembro)

No mesmo dia e ao longo da semana, a imprensa já noticiava o 
fato – Cesarini, 2022; Ferro, 2022; Barros & Lucena, 2022, sendo tam-
bém divulgado em veículo especializado no segmento comunicacional, 
como a “Meio&Mensagem”. Na matéria, Sacchitiello (2022) aponta 
a fama súbita e a falta de preparo – inclusive com o gerenciamento 
empresarial da carreira, como fatores que lhe tornaram uma vítima da 
indústria publicitária e do mercado de influência.

Cinco dias após a publicação do story, precisamente, em 18 
de setembro de 2022 (G1 BA, 2022b), Luva de Pedreiro realiza uma 
publicação em seu feed no Instagram comprometendo-se a “voltar 
mais forte”. A seguir, há uma reprodução da imagem; desta data até o 
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presente momento (12 de outubro de 2022), o Instagram do influenciador 
contabiliza 4 (quatro) postagens em sua totalidade.

Figura 3

Nota. Copiado do Instagram Luva de Pedreiro (2022)

A partir desta contextualização, pode-se avançar no que compete 
o escopo do presente texto: observar as narrativas midiáticas que estes 
agentes – empresas e influenciador – constroem sobre seu(s) negócio(s), 
operando como “vetores de sentido” (Norberto, 2003). Para tanto, 
recorre-se a Corrêa & Bertocchi (2012), Karhawi (2017) e, metodolo-
gicamente, a Carvalho (2016), uma vez que o autor reconhece a mídia 
como “metáfora narrativa” – importante categoria de análise, uma vez 
que as redes digitais de Luva manifestam textualidade própria enquanto 
canais midiáticos reflexivos à gradativa construção de seu “projeto de 
vida” (Velho, 2008), engendrado a partir de peças que refletem seu 
desconhecimento e sua ingenuidade diante do mercado. É acerca deste 
conceito que se debruça a seção seguinte do texto.
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“Projeto de Vida” como Narrativa Midiática

Em sua produção antropológica, Velho (2008) maneja o processo 
de formação e ascensão da “família nuclear”. Concebida a partir da 
realização de diversas etnografias e trabalhos de campo com famílias 
de estratos médio, a visão do autor projeta-se na configuração da socie-
dade brasileira perpassada por fatores como crescimento dos centros 
urbanos, desigualdade social, dinâmica de consumo, indústria midiática 
– fortalecida com o uso de dispositivos digitais e internet.

Ortiz (2000, 2001) e Rocha (2011) descrevem o processo for-
mativo deste cenário nacional ao longo do século XX com destaque à 
consolidação da indústria cultural e da sociedade de consumo. Velho 
(2008), complementarmente, aponta o processo da nuclearização da 
família como uma nova forma para a socialização inicial do indivíduo:

A família nuclear passa a ser um verdadeiro indivíduo-coletivo 
[...]. Estreitou-se a rede de relações sociais e houve uma alta 
densificação e concentração de interações sociais e afetivas 
no limitado âmbito da família nuclear. [...] As exigências e 
expectativas em relação aos filhos expressavam-se com muita 
clareza e explicitação. Obviamente a dependência entre os 
membros do grupo familiar tende a ficar maior à medida que se 
diluem e rareiam os contatos com outros parentes, vizinhos e com 
o enfraquecimento de laços de solidariedade mais diversificados. 
(Velho, 2008, p. 73)

A ascensão da família nuclear projeta-se com as “exigências e 
expectativas” depositadas nos filhos. Para tanto, Velho (2008) indica a 
existência de dois modelos de individualismo:

- Modelo I: o privilégio associa-se a uma situação mais tradicio-
nal, de estabilidade, onde as regras e valores estão claros e definidos. 
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Compete aos indivíduos serem avaliados e situados dentro de um modelo 
hierarquizante com categorias delineadas;

- Modelo II: associa a ascensão social à mudança e à transforma-
ção – seja no que se refere a trajetórias individuais ou contextos sociais. 
Tal concepção “enfatiza o indivíduo enquanto valor, sujeito moral e 
unidade mínima significativa” (Velho, 2008, p. 54), materializando 
no Brasil por meio da lógica de classes. Isso justifica a emergência de 
questões, como “De que família você é?”, “É de boa família?”, “Qual 
é a sua família?”, as quais visam situar a “aura social” do sujeito em 
núcleos de identificação – pertencimento a uma “boa família”, ter “bom 
sangue” ou “boa raça”. Afinal, “o domínio do parentesco é crucial para 
a constituição da identidade do agente empírico com todas as ambigui-
dades sugeridas” (Velho, 2008, p. 47).

É por meio deste percurso explicativo e da atenção ao Modelo II 
de Individualismo que o autor apresenta a conceituação de “projeto 
individual”:

Em toda sociedade existe, em princípio, a possibilidade 
da individualização. Em algumas será mais valorizada e 
incentivada do que em outras. De qualquer forma o processo 
de individualização não se dá fora de normas e padrões por mais 
que a liberdade individual possa ser valorizada. Quando vai 
de encontro às fronteiras simbólicas de determinado universo 
cultural – ou as ultrapassa –, ter-se-á então, provavelmente, 
uma situação de desvio com acusações e, em certos casos, 
estigmatização. [...] Os rituais são, de certa maneira, um 
mecanismo para tentar lidar com a permanente ambiguidade 
de fragmentação individual e totalização social. [...] Logo, a 
possibilidade da existência de projetos individuais está vinculada 
a como, em contextos socioculturais específicos, se lida com 
a ambiguidade fragmentação-totalização. [...] Quando há ação 
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com algum objetivo predeterminado ter-se-á o projeto. (Velho, 
2008, pp. 26-27)

Neste sentido, o processo de individualização atende a limites 
previamente definidos pela conjuntura e pelo contexto social em que o 
sujeito está inserido – o que lhe confere um “campo de possibilidades” 
para a prática de certas atividades ou ações que almeja desempenhar. 
Neste campo, o indivíduo confronta-se com margens de escolha e 
manobras viáveis para a efetiva execução das alternativas que dispõem.

O ponto de partida para a compreensão do conceito de “projeto” 
é o entendimento de que os indivíduos escolhem ou podem exercer 
escolhas. Definido “o quê se quer” e “o quê se pretende”, o sujeito 
concebe um plano e cria estratégias em etapas, relacionadas à sua 
história de vida para a realização do seu feito. Assim, tende a evitar 
qualquer determinação ou fixidez, já que o próprio sujeito do projeto 
pode reconfigurá-lo e/ou renegociá-lo à luz da realidade.

Vale salientar que as atividades sociais do próprio sujeito deman-
darão criar (e recriar) as estratégias do seu projeto. Tal conduta afetará e 
exigirá, consequentemente, o ajuste permanente de seus valores frentes às 
dimensões e (re)configurações culturais, as quais são dinâmicas e fazem 
incidir no indivíduo a necessidade de revisão contínua de suas premissas 
pessoais, ou seja, do seu “sistema de relevância” (Velho, 2008) – aqui 
compreendido como um “campo de domínios” já aprovados socialmente 
e institucionalizados. É por meio deste “campo” que o sujeito – vinculado 
a determinado grupo social – ordena seu mundo e elabora seu estilo de 
vida, a fim de estabelecer suas “relevâncias privadas”.
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A partir de suas experiências etnográficas, Velho (2008) comenta 
sobre o sentido do “projeto de vida” e esclarece sobre a apresentação 
de estratégias para superação de lacunas e obstáculos por parte dos 
indivíduos:

Os projetos são elaborados e construídos em função de 
experiências socioculturais, de um código, de vivências e 
interações interpretadas. Mas como se identifica um projeto? 
É claro que se podem deduzir as razões da conduta dos indivíduos, 
interpretar suas ações e especular sobre suas motivações. 
O problema é saber se o resultado obtido corresponde ao que 
os indivíduos, em pauta, realmente projetaram. Também é 
verdade que sempre haverá um gap entre uma ação que pode 
ser observada e descrita, registrada, e o que se passou ou passa 
na mente dos atores. Por mais precário que possa ser o método, 
é a verbalização, através de um discurso, que pode fornecer as 
indicações mais precisas sobre projetos individuais. (Velho, 
2008, p. 28)

Tratando-se de um jovem como Luva de Pedreiro é possível 
afirmar a inexistência de qualquer “projeto” – seja ele pessoal ou de 
vida – que considerasse seu posicionamento como influenciador digital, 
acompanhada de uma ascensão midiática internacional. A inexistência 
das premissas antropológicas não invalida o desempenho desse papel 
pelo profissional, mas – por outro lado – convida a refletir como, parti-
cularmente, no caso de Iran Ferreira, há articulação e interseção entre os 
conteúdos produzidos e publicados em suas redes sociais enquanto creator 
e sua narrativa pessoal, ligada a este próprio processo de elaboração e 
reconhecimento dos diversos “campos” possíveis para constituição do 
seu “sistema de relevância” particular.



256

A compreensão sobre a trajetória de vida de Luva de Pedreiro 
mostra-se como peça-chave para sua produção de conteúdo em ambiente 
digital (Corrêa & Bertocchi, 2012). Inserido em um intrincado processo 
de disputa jurídica, os relatos decorrentes desta jornada estendem-se 
às narrativas midiáticas (Carvalho, 2016) que os veículos produzem, 
como também projetam-se nas postagens que desenvolve.

A intersecção entre tais textualidades suscita interesse a respeito 
do creator à medida que alimenta seu público sobre as descobertas 
vivenciadas pelo jovem, acompanhado de seu processo de ascensão 
profissional e mobilidade social. Por outro lado, pode gerar questiona-
mentos e desconfianças do mercado sobre a legitimidade de seu papel 
enquanto criador digital. Afinal, a percepção de risco é um componente 
presente nas análises comunicacionais para a realização de investimento 
em mídia – seja no digital ou no off-line. Resta entender o risco insere-se 
na presente narrativa.

Risco e Disputa na Publicidade Digital

A elaboração de uma teoria cultural do risco gera críticas à 
submissão do social ao cultural (Lash, 2012). Conscientes do alerta, 
Douglas e Wildavsky (2012) são proponentes de uma defesa de uma 
noção de risco como um construto coletivo decorrente da seleção de 
perigos perceptíveis por uma sociedade, associada à sua forma de orga-
nização social. O quadro a seguir sintetiza essa visão ao apresentar os 
quatro problema de risco, a saber:
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Tabela 1

Certo
Conhecimento
Incerto

Consenso

Total
Problema: técnico
X
Solução: cálculo

Problema: informação
X
Solução: pesquisa

Contestado
Problema: discordância / 

concordância
X
Solução: coerção ou discussão

Problema: conhecimento 
e consenso

X
Solução: ?

Nota. Adaptado de Douglas e Wildavsky (2012, p. 120).

Para os autores, quando há certeza de conhecimento e consenso 
completo, pode-se partir para a construção de um plano para gerar a 
melhor solução. Trata-se de um problema técnico, cuja solução demanda 
cálculo. Ao existir certeza de conhecimento, mas ausência de consenso, 
é necessário o enfrentamento do problema por meio da avaliação das 
consequências para que se parta para uma solução através da coerção 
ou da continuidade do debate.

Em um cenário em que o consenso é total, mas o conhecimento é 
incerto ou incompleto, o problema deriva da insuficiência de informação, 
o que requer mais pesquisa como solução. Em uma situação em que 
há inexistência de consenso e o conhecimento é escasso, evidencia-se 
o dilema atual da avaliação de riscos. É acerca deste aspecto que seu 
reconhecimento representa um processo social, o evoca a noção de 
resiliência como

a capacidade de usar a mudança para lidar melhor com o 
desconhecido [...]. Do ponto de vista da gestão de riscos, o 
dilema é colocado pelos polos extremos da antecipação e da 
resiliência. A antecipação enfatiza a uniformidade; a resiliência, 
a variabilidade. (Douglas & Wildavsky, 2012, pp. 186-187)
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A tentativa de elaboração de alternativas como resposta ao convite 
à variabilidade provocado pela resiliência, leva os autores a calcularem a 
probabilidade da exposição ao perigo. Apesar da formulação cartesiana 
do quadro, é nítida a intenção dos autores em introduzir o debate entre 
risco e aceitabilidade à dimensão cultural, o que permite “integrar os 
juízos morais acerca de como devemos viver aos julgamentos empíricos 
acerca de como o mundo funciona” (Douglas & Wildavsky, 2012, p. 9).

Para efeito de contextualização à teoria proposta, os pesquisa-
dores recorrem ao meio ambiente e à saúde como lócus de suas análi-
ses, expondo a divergência de interesses e expectativas entre agências 
reguladoras, cientistas e a sociedade, em determinadas circunstâncias, 
além do questionamento sobre o otimismo exacerbado sobre o poder 
da ciência e da tecnologia ao longo do século XX.

Uma transposição da análise de risco para o contexto organiza-
cional é desenvolvida por Carvalho (2017) através do entendimento da 
inovação no campo comunicacional de empresas através da realização 
de campanhas publicitárias, ações digitais, assessoria de imprensa e 
relações públicas, live marketing entre outros recursos de divulgação 
de marcas.

O autor recorre a Di Giorgi (2015) em sua tentativa de compre-
ensão da inovação junto a gestores de grandes anunciantes nacionais. 
Segundo ela, o enfoque sobre inovação surge com maior receptividade 
e de modo substantivo, além de arrastar o componente criativo:

Enquanto a criatividade se percebe abstrata, simbolizada pela ideia 
e pelo insight, a inovação é a criatividade tangível e aplicável. 
É um processo capaz de traduzir o insight e de materializar a 
ideia, uma forma diferenciada de se pensar, agir e olhar para 
as ideias para transformá-las em valor. (Di Giorgi, 2015, p. 21)
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Alerta-se como o binômio risco e inovação mostra-se articulado 
na esfera organizacional. O diálogo entre consenso e conhecimento 
proposto por Douglas & Wildavsky (2012) mostra-se, de fato, adequado 
ao demonstrar que a contestação e a incerteza conduzem a possíveis 
cenários de variabilidade ancorados na criatividade e em alinhamento 
às ordens de valor (Sahlins, 2004) vigentes em âmbito organizacional.

Resta saber que realiza a aposta e assume sua execução. Afinal, 
como indica Fardon (2004, p. 228), “o risco [...] preserva a aura da 
ciência e calculabilidade potencial apropriada ao discurso moderno, ao 
mesmo tempo que funciona, em termos de debate, como um mecanismo 
atribuidor de responsabilidade”.

Se, por um lado, há reconhecimento da necessidade de renova-
ção – inclusive, nas práticas de comunicação publicitária, a inovação 
requer proximidade, concretude e resultado. Afinal, a percepção do 
valor de marca materializa-se na conquista de benefícios para a orga-
nização em relação à sua audiência e seus consumidores, como, por 
exemplo, memorização, desejabilidade, reconhecimento, autenticidade, 
penetração e influência junto ao público (Carrascoza, 2014, Karhawi, 
2022; Perez, 2007).

Tais ações implicam no aumento do fluxo de investimentos em 
áreas de gestão de conhecimento e o desenvolvimento de estratégias de 
marketing mais elaboradas e asssertivas, atendendo à crescente segmen-
tação do mercado, à “personalização” do produto para o consumidor 
e à presença da tecnologia na jornada de compra (Caldas, 2004, 2014; 
Kotler et al., 2021; Taschner, 1997).

É nesse jogo já em curso que se forma a arena de disputa em 
torno de Luva de Pedreiro. As narrativas em torno da persona atendem 
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a “retórica do capital, à luz da prática publicitária neoliberal” (Rocha, 
2010) ao movê-lo ora como risco, ora como inovação. Sua história 
pessoal e a motivação em produzir vídeos para rede social expõem uma 
criatividade genuína e autêntica, assim como a inabilidade em lidar com 
as exigências e sistematicidades da atuação no digital demonstra o seu 
desconhecimento sobre demandas burocráticas e implicações legais.

O próprio mercado apropria-se destes atributos de Luva em prol 
do manejo de sua narrativa pessoal para alimentação da narrativa midi-
ática que seus canais digitais precisam. Sobrepostas e intercambiáveis, 
tais textualidades recorrem ao histórico de superações – já vividas ou 
futuras, a fim de tensionar ora elementos do consenso, ora elementos 
do conhecimento (Douglas & Wildavsky, 2012), como forma de obter 
a solução mais autêntica na resposta do influencer.

Este jogo delineia as condutas do mercado midiático digital 
brasileiro na atualidade, expondo premissas que requerem a atenção 
do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) 
por escaparem dos princípios expostos em seu Guia de Publicidade 
por Influenciadores Digitais (2021) e adentrarem em questões acerca 
da constituição de imagem de influenciador, do seu domínio sobre o 
conteúdo publicitário divulgado, bem como a transparência no estabe-
lecimento de premissas da atuação empresarial em relação à gestão de 
carreiras de criadores de conteúdo.
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