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Esta série de 5 livros reúne trabalhos selecionados de centenas de 
pesquisadores que reuniram-se para o 1º Congresso Internacional 
de Mídia e Tecnologia “Neil Postman e a Nova Ecologia dos Meios”, 
evento pioneiro no Brasil organizado pelo Grupo de Estudos sobre 

a Nova Ecologia dos Meios (Genem) e sediado pela Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), no campus de Bauru, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2017.  

O objetivo foi reunir contribuições de pesquisas sobre a relação 
entre a sociedade contemporânea e seus cenários midiáticos, tendo como 
principal inspiração os conceitos seminais propostos pelos mídia ecologistas, 
seguindo a tradição fundada por Marshall McLuhan e Neil Postman para 
a compreensão das linguagens, interfaces, ambientes e processos que 
caracterizam as intersecções entre mídia e tecnologia. 

Nas últimas duas décadas, esses saberes e conhecimentos têm 
impactado e influenciado cada vez mais intensamente áreas diversas, que vão 
do jornalismo à educação, da produção audiovisual aos esportes eletrônicos, 
da realidade virtual à inteligência artificial — e tudo isso parece ser, ainda, 
apenas o começo de um promissor programa de pesquisa, já não exatamente 
novo, mas a se renovar continuamente.   

Sem a pretensão de circunscrever ou encerrar assunto tão vasto, 
esperamos, com essa publicação, oferecer referências capazes de auxiliar 
estudantes, pesquisadores, professores e profissionais a trilharem novas 
possibilidades de reflexão e desenvolvimento, estimulando a disseminação 
de ideias e aplicações que vêm influenciando o pensamento sobre as ciências 
da comunicação e da informação à luz da nova ecologia dos meios. 

Boa leitura.

Prof. Dr. Denis
Porto Renó
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Resumo 
A tecnologia e seus avanços superam barreiras a cada dia. No mundo de 
conexões e dispositivos móveis a internet tem papel de destaque, pois 
interconecta as pessoas através de notebooks, smartphones, computadores, e 
agora, outros dispositivos. Microcontroladores e seus sensores possibilitam a 
comunicação de equipamentos comuns à grande rede mundial de computadores.  
Cafeteiras, geladeiras, fogões e qualquer outro equipamento doméstico podem ser 
conectados à internet. Este trabalho tem o intuito de demonstrar a utilização do 
microcontrolador Arduino e o sensor de luminosidade LDR. Este sensor captura a 
luminosidade do ambiente onde ele está inserido, e através de uma Shield de 
comunicação com a Internet, envia essas informações coletadas sobre a 
luminosidade deste ambiente, sem a interferência de humanos, ou seja, de forma 
autônoma. As informações são transmitidas a um sitio armazenado na nuvem. 
Este sitio consegue captar as informações periodicamente, armazenando estes 
dados. É possível verificar os picos de intensidade da luminosidade do ambiente, 
alertando para a excessiva exposição à radiação, ou ainda controlar os gastos de 
energia elétrica, como por exemplo.  

 Trabalho apresentado na mesa 14: Laboratório de meios e Inovação, no Primeiro Congresso Internacional de Mídia e 1
Tecnologia
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1. INTRODUÇÃO 

Com o avanço tecnológico e a crescente disponibilização midiática na 

grande rede mundial de computadores elevou o número de usuários da internet no 

Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), o 

Brasil atingiu 24,8 milhões de acessos na internet em banda larga em maio de 

2015. Em dias correntes, o uso de equipamentos computadorizados interligados e 

o uso da Internet modificou a forma de acesso e disseminação das informações, 

criando com isso uma rede global em larga escala de comunicação. O aumento da 

comercialização, e consequentemente a utilização de dispositivos móveis e 

microcontroladores conectados à Internet possibilitou-se a extração e geração de 

dados de forma autônoma.  Estes microcontroladores “inteligentes”, ou seja, sem a 

necessidade da interação humana, podem compartilhar seus dados através da 

Internet. A partir disso, as possibilidades de aplicações são muito vastas e 

remetem a diversas questões. 

Com a exploração de tais inovações este presente artigo propõe o 

desenvolvimento de uma aplicação móvel em caráter experimental apoiada nos 

fundamentos da Internet das Coisas. Com este aplicativo será possível expor 

algumas possibilidades do emprego das tecnologias móveis alinhados aos 

conceitos da computação onipresente, realizando a captura de dados de 

ambientes físicos de forma autônoma e disponibilizando-os através da Internet.  

1.1. A INTERNET E A INTERNET DAS COISAS (IOT) 

1.1.1. A INTERNET 

A ARPANet surgiu no final da década de 60 (1960). Esta empresa, 

vinculada ao Departamento de Defesa Norte Americano, objetivava a interligação 

de universidades e centros de pesquisas e com a missão de atingir uma 

superioridade tecnológica frente a antiga União Soviética para fins militares. 

(CASTELLS, 2009). 

 Desde então, o uso da internet nas empresas, escolas e por pessoas 

comuns não parou de crescer. Segundo a revista especializada IDGNOW (2016), 

!       •      Laboratórios de Meios e Inovação10
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existem cerca de 3 bilhões de usuários de internet, e esse número será 

aumentado para 4,1 bilhões até o ano de 2020.  

Estudos realizados pela empresa CISCO, segundo a IDGNOW (2016), 

indicam as 15 tendências que moldarão o futuro da internet. Dentre essas 

tendências citadas, pode-se destacar:  

! IoT (Internet of Thinks – Internet das Coisas) – máquinas, aparelhos 

eletrônicos e dispositivos móveis acessando a Internet; 

! Conteúdos diversos – a transmissão de vídeos em alta resolução 

será de 63% do conteúdo na internet, o aumento de conteúdos de 

vídeos sob demanda e comunicação unificada nas empresas; 

! Aumento do uso da Internet sem fio – em 2018, a conexão sem fio 

superará a conexão via cabo; 

! Aumento da velocidade de conexão - a velocidade média global das 

conexões será de 47,7 Mbps em 2020. 

Na figura 1 pode-se verificar a constante progressão do aumento da 

quantidade de dispositivos móveis conectados por pessoa em relação a população 

mundial: 

!  
FIGURA 1: População Mundial x Dispositivos Conectados 

Fonte: IDGNOW, 2016 

1.1.2. INTERNET DAS COISAS (IOT) 

A Internet que conhecemos hoje atravessa uma de suas maiores e mais 

desafiantes revoluções tecnológicas, onde teremos cada vez mais objetos e 

dispositivos inteligentes interconectados, trocando dados a todo o instante através 

da sua interconexão. Este conceito é conhecido como a Internet das Coisas (do 
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inglês: Internet of Things - IoT). Esta denominação foi cunhada por Kevin Ashton 

do MIT (Massachusetts Institute of Technology) em uma de suas apresentações 

em 2009 e acabou sendo adotado mundialmente para representar essas 

mudanças, dentre tantos outros termos a Internet das Coisas pode ser definida da 

seguinte forma: 
É um conjunto de redes, sensores, atuadores, objetos 
ligados por sistemas informatizados que ampliam a 
comunicação entre pessoas e objetos e entre objetos de 
forma autônoma, automática e sensível ao contexto. 
Objetos passam a “sentir” a presença de outros a trocar 
informações e a mediar ações entre eles e entre humanos 
(LEMOS, 2013, p.239). 

1.2.ARDUINO E SHIELD 

1.2.1. ARDUINO 

Arduino é uma plataforma eletrônica dotada de um microcontrolador, de 

código aberto com base em hardware e software de fácil aprendizado e manuseio. 

As placas Arduino são capazes de executar várias funções, bem como: ler 

entradas de informações de dispositivos eletrônicos, luzes de um sensor, ativar um 

motor, ligar um LED ou publicar algo online. Através de sensores conectados a sua 

plataforma pode-se programar o Arduino com um conjunto de instruções com base 

em uma linguagem de programação específica, enviando um conjunto de 

instruções para o microcontrolador na placa. Além da linguagem de programação 

Wiring (uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre composta por 

uma linguagem de programação, um ambiente de desenvolvimento), e o Arduino 

Software (IDE Integrated Development Environment - Ambiente de 

desenvolvimento integrado), baseado em Processamento. (ARDUINO 1, 2016). 

!       •      Laboratórios de Meios e Inovação12
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!  
FIGURA 2. Arduino UNO 
Fonte: TECHTUDO, 2013 

Ao longo dos anos Arduino tem sido o cérebro de milhares de projetos, 

desde objetos cotidianos até complexos instrumentos científicos. Uma comunidade 

mundial de criadores - estudantes, amadores, artistas, programadores e 

profissionais - reuniu-se em torno desta plataforma de código aberto, suas 

contribuições somaram uma quantidade incrível de conhecimento acessível que 

pode ser de grande ajuda para novatos e especialistas. 

Segundo TECHTUDO (2013), Arduíno pode ser identificado da seguinte 

maneira: 
Uma placa fabricada na Itália utilizada como plataforma de 
prototipagem eletrônica que torna a robótica mais acessível a 
todos. Projeto italiano iniciado em 2005 tinha primeiramente 
cunho educacional e interagia com aplicações escolares. A 
fonte de alimentação recebe energia externa por uma tensão 
de, no mínimo, 7 volts e máximo de 35 volts com corrente 
mínima de 300mA. A placa e demais circuitos funcionam com 
tensões entre 5 e 3,3 volts. Embutido no Arduino há ainda 
um firmware – que combina memória ROM para leitura e um 
programa gravado neste tipo de memória – carregado na 
memória da placa controladora, que aceita Windows, Linux e 
Mac OS X. 

1.2.2. SHIELD 

!       •      Laboratórios de Meios e Inovação13
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As Shields são placas de circuitos eletrônicos que podem ser conectadas 

em cima do Arduino, estendendo suas capacidades. As diferentes shields seguem 

a mesma filosofia que o kit de ferramentas original: são fáceis de montar e utiliza-

las, interagindo com outros dispositivos eletrônicos. (ARDUINO 2, 2016) 

!  
FIGURA 3. Ethernet Shield 

Fonte: ARDUINOECIA, 2013 

A próxima imagem exibe a placa eletrônica Shield Ethernet acoplada ao 

Arduino. Estes dispositivos possuem um encaixe único, evitando conexões 

errôneas: 

!  
FIGURA 4. Shield Ethernet Acoplada ao Arduino UNO 

Fonte: ARDUINOECIA, 2013 

1.3. SENSORES 

Um sensor é um dispositivo eletrônico que responde a um estímulo 

físico/químico de maneira específica e mensurável analogicamente. Ele é 
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capaz captar movimentos, presenças, temperaturas, luminosidade, 

radiação, calor, entre outros.  (CITISYSTEMS, 2016) 

Estes sensores são encaixados e conectados em placas de Arduino, 

como demonstra a imagem a seguir: 

!  
FIGURA 5. Sensor de Luminosidade conectado ao Arduino 

Fonte: ARDUINOECIA 2, 2013 

O programa para este circuito lê o valor da porta analógica (que deve estar 

na faixa de 0 a 1024). Ele verifica se o valor é maior do que 800 (LDR encoberto) e 

consequentemente acende o LED vermelho.  (ARDUINOECIA 2, 2013) 

1.4. ARMAZENAMENTO NA NUVEM 

Segundo ALECRIM (2015), a expressão cloud computing começou a 

ganhar força em meados do ano de 2008, mas, conceitualmente, as ideias por trás 

da denominação existem há muito mais tempo. Também conhecida no Brasil como 

computação nas nuvens ou computação em nuvem, a cloud computing se refere, 

essencialmente, à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e independente de 

plataforma, as mais variadas aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em computadores locais.  

VANCE (2012) indica no sitio na revista ComputerWorld, a lista das 10 

empresas mais bem colocadas no mercado mundial que oferecem serviços em 

computação na nuvem. Entre elas pode-se destacar: Amazon, Google, Microsoft, 

VMware, Cisco, AT&T e Citrix. Todas estas empresas oferecem algum tipo de 
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serviços gratuitos e pagos. Dentre os serviços mais requisitados nestas empresas 

estão o armazenamento de banco de dados, música, streaming, virtualização de 

software e comunicação com dispositivos que estão conectados à Internet das 

Coisas (IoT). 

2. CONEXÃO DO DISPOSITIVO ARQUIVO NA CLOUD COMPUTING 

O objetivo deste trabalho é alimentação de informações de forma autônoma 

em um sitio de armazenamento de informações, armazenamento esta coleta de 

informações vindas do Arduino+Shield e tornando possível a análise destes dados 

em forma de gráficos.  Como mostra a Figura 6: 

!  

Figura 6.  A Comunicação Entre Dispositivos e a Nuvem 
Fonte: desenvolvida pelos autores 

2.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho utilizou-se os seguintes equipamentos e 

acessórios, bem como sítio de internet: 

2.1.1. MATERIAIS: 

! Arduino UNO R3; 

! Shield Ethernet para Arduino. 

! Sensor de Luminosidade LDR; 

! Conexão com a Internet (roteador); 

! Computador Desktop/Laptop; 

! Sitio de Armazenamento na Nuvem: https://cayenne.mydevices.com 

2.1.2. MÉTODOS 

A utilização destes dispositivos e sensores são de fácil manuseio e 
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configuração. Para o funcionamento correto destes equipamentos eletrônicos, 

seguiu-se os passos: 

! Encaixe e conexão da Shield Ethernet no Arduino; 

! Conexão de fios de alimentação e comunicação do Arduino com o 

Sensor de Luminosidade LDR na Protoboard; 

! Conexão da Shield Ethernet com a Internet; 

! Comunicação via porta USB com um computador; 

! Criação da conta de acesso no sit io Cayenne (https://

cayenne.mydevices.com); 

! Adequação e configuração do sitio Cayenne com o dispositivo 

selecionado; 

! Geração do código-fonte da linguagem de programação para ser 

implementada no Arduino; 

! Instalação, compilação e execução do código-fonte no IDE do 

Arduino; 

O passo mais complexo durante todo o processo, foi a adequação do 

código-fonte gerado no sitio da Cayenne para ser inserido, compilado e executado 

no IDE do Arduino. Após alguns ajustes técnicos de configuração do Arduino, o 

processo funcionou como um todo, colhendo informações de forma autônoma 

sobre luminosidade e alimentando periodicamente os sitio Cayenne. O sitio 

Cayenne foi escolhido devido a facilidade de configuração e manuseio de suas 

opções. Possui uma interface amigável e intuitiva, como mostra a figura 7: 
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!  

Figura 7. Tela de Configuração Inicial do Sitio Cayenne 
Fonte: desenvolvida pelos autores 

Em um processo relativamente simples, escolhe-se de início qual o 

dispositivo que irá trabalhar: RaspBerry ou Arduino. Depois deve-se selecionar 

dentre as opções qual o Sensor que necessita de implementação. Escolheu-se o 

Sensor de Luminosidade LDR. Após estas configurações iniciais pode-se então 

gerar o código-fonte da linguagem de programação para o Arduino. Este código 

deve ser transferido ao Arduino via computador pessoal, compilado e executado. 

Assim o protótipo de coleta autônoma de luminosidade de ambiente está 

concluído. Vale ressaltar que os sensores de luminosidade sofrem reações 

químicas, e essas reações serão convertidas em Lumens (capacidade de 

luminosidade); e esses dados vão alimentar a nuvem. 

2.2. RESULTADOS OBTIDOS 

Através deste trabalho obteve-se a alimentação de dados autônomos de um 

sitio de Internet vindas de um dispositivo de microcontrolador (Arduino), e um 

sensor de luminosidade LDR. Este envio periódico de informações é realizado de 

forma autônoma, ou seja, sem a interferência de pessoas e alimenta o sitio 

Cayenne. Este por sua vez traz gráficos de luminosidade de ambiente, indicando 

no dia, semana ou meses quais foram os picos maior e menor de luminosidade do 

ambiente em que o Arduino está inserido. 
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É importante ressaltar que com estas informações, pode-se tomar atitudes 

em relação a acender as luzes, ou ainda cuidados com o ambiente ao ar livre 

como o excesso de Sol, por exemplo.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como êxito a exploração de um ambiente de 

desenvolvimento de dispositivos microcontroladores e seus sensores, alimentando 

outro ambiente, o da nuvem. As informações recebidas no sitio Cayenne são 

relativas a luminosidade do ambiente. Imagine o seu ambiente de trabalho com 

janelas e um conjunto de luzes artificiais. Pois bem, o sitio, coletando estes dados, 

pode retornar informações para a regulagem da luminosidade ideal para economia 

de energia elétrica, além de interferir na carga excessiva de luz que os olhos 

podem receber diariamente. 

Outras fontes de dados e sensores podem ser utilizadas: movimentos, 

temperaturas, luminosidade, radiação, calor, entre outros. De forma independente, 

estes dispositivos podem interligar um aparelho de ar condicionado, e quando a 

temperatura atingir um certo valor, ligar ou desligar um ventilador, luzes e outros 

aparelhos eletrônico, armazenando e representando a situação das informações 

em forma de gráficos: 
 

Figura 8. Gráfico mensal de Luminosidade 
Fonte: desenvolvida pelos autores 

!       •      Laboratórios de Meios e Inovação19



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Esta imagem demonstra as informações sobre luminosidade coletadas do 

ambiente físico onde o Arduino está inserido. A informações podem ser 

visualizadas por períodos diários, semanais, mensais ou semestrais. 
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Resumo 

Em uma sociedade onde o próprio ambiente pode ser uma manifestação ou um 
input de dados, não será possível fugir à tecnologia e suas implicações. Se no 
Tecnopólio de Postman as informações teriam papel relevante e seu fluxo 
desvinculado do propósito humano, as novas tecnologias apresentam um 
tratamento próprio das informações e da sua apresentação já em forma de ações 
específicas e não mais em forma de dados disponíveis aos usuários. O presente 
artigo analisa novas manifestações da tecnologia da informação como a 
computação pervasiva e a comunicação autônoma de dispositivos autônomos sem 
fio, bem como discute as implicações dessa nova cepa de interfaces M2M que 
deixa de lado a interação homem-máquina em função de uma comunicação direta 
entre dispositivos e sensores que passariam a controlar boa parte de nossas 
atividades rotineiras, das mais triviais às mais intricadas, analisando qual o 
impacto das tecnologias calmas e invisíveis em um ambiente onde todos os 
equipamentos eletrônicos mais elementares estarão conectados entre si e na rede 
mundial de computadores. Realizando uma revisão bibliográfica de textos sobre o 
original de Postman e analisando as características das possibilidades técnicas de 
diversos equipamentos desenvolvidos com a proposta de utilização da chamada 
Internet das Coisas - IoT, tais como Arduino, Raspberry e, principalmente, o chip 
programável sem fio minimalista ESP8266, apresentamos algumas possibilidades 
tecnicamente viáveis em um cenário onde equipamentos irão interagir de forma 
passiva com pessoas e ambientes e se comunicarão de maneira autônoma 
através de redes sem fio de curta e longa distância. 
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1 Introdução 

O professor americano Neil Postman em sua obra Tecnopólio: a rendição da 

cultura à tecnologia (1994) apresenta uma proposta ousada de como a tecnologia 

está se relacionando com a cultura. O autor traz à luz algumas constatações de 

que a sociedade tem olhado para a ciência e a tecnologia de forma divinizada e 

por isso, modificando valores, signos e símbolos que alteram o modo de viver e de 

se relacionar das pessoas. Essa obra tem sido referência bibliográfica obrigatória 

para a compreensão das problemáticas relacionadas à tríade ciência-tecnologia-

sociedade: C-T-S.  

Embora date do século passado, Postman conseguiu expressar ideias que 

se tornaram atemporais. As teorias evidenciadas por esses autores podem levar 

aos seguintes questionamentos: A sociedade estaria vivendo um movimento na 

tecnologia de criar por criar? Poderia ser a tecnologia mais que uma ferramenta: 

uma forma de manifestação cultural, ideológica? Como integrar as ciências exatas 

às ciências humanas no cotidiano das pessoas?  

De antemão é possível observar a aproximação, pacífica ou não, entre os 

literários teóricos que seriam os cientistas humanistas, dos físicos, matemáticos, 

engenheiros e químicos que seriam os cientistas exatos, para a resolução dos 

problemas que se apresentaram desde a obra de Postman, na década de 90, por 

meio da criação de diversos aparelhos, softwares e soluções que interagem para 

atender às necessidades dos seres humanos.   

De acordo com o paradigma proposto por Postman iremos analisar a 

presença da chamada computação calma e/ou invisível e tecer hipóteses em 

relação à confirmação ou dissolução do mesmo.  

2 O Tecnopólio e sua contribuição 

Com a invenção do fogo na pré-história, vários modelos de sociedade têm 

sido classificados de acordo com a sua relação com a tecnologia. O professor Neil 

Postman, nascido em 1931 e falecido em 2003, atuou como Diretor de 

Comunicação na Universidade de Nova Iorque, a NY-USA e se dedicou ao estudo 

da mídia e educação nos Estados Unidos. Suas obras trazem diversas análises 
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sobre o desenvolvimento da tecnologia e de que forma isso influencia a cultura e a 

sociedade.  

Ao iniciar a obra Tecnopólio, Postman nos convida a conhecer uma história 

de Sócrates, contada por Platão em Fedro: o julgamento de Rei Egípcio Thamus 

em relação às invenções do Deus Theuth. Nessa passagem, Platão destaca que 

Thamus julga a escrita como uma invenção de efeitos negativos: 
O que você descobriu é a receita para a recordação, não para a 
memória. E quanto à sabedoria, seus discípulos terão a reputação 
dela sem a realidade, vão receber uma quantidade de informação 
sem a instrução adequada, e, como consequência, serão vistos 
como muito instruídos, quando na maior parte serão bastante 
ignorantes. (PLATÃO apud POSTMAN,1994, p. 14). 

O autor critica o julgamento de Thamus apontando que: “Podemos aprender 

com isso que é um erro supor que qualquer inovação tecnológica tem um efeito 

unilateral apenas”. (POSTMAN, 1994, p. 14).  

Nessa obra, Postman propõe também a classificação de sociedade em três 

categorias distintas: a) culturas que utilizam ferramentas; b) culturas que utilizam 

tecnocracias; e c) culturas que utilizam tecnopólios. Assim, os homens estariam 

convivendo, em maior ou menor grau, em contato com esses três tipos de cultura.  

Olhando para o final do século XVII, o autor afirma que as culturas eram 

todas do primeiro tipo e se valiam das mais variadas ferramentas para sobreviver. 

Portanto, ferramentas eram acessórios comuns no cotidiano dos homens e 

possuíam destinação muito bem definida.  

Quando ele fala do modelo Ferramentas, propõe o reconhecimento do 

período em que instrumentos eram utilizados para facilitar a via do homem sem 

maiores pretensões: faca, machado, tear, segundo o autor, tinham suas finalidades 

muito bem desenhadas.  

Com o advento da Revolução Industrial, que durou de 1760 a 1840, o autor 

destaca o surgimento de uma Tecnocracia, ou seja, um modelo de sociedade no 

qual a organização política e social está alicerçada na supremacia da técnica e do 

conhecimento técnico.  

Nesse modelo, o autor afirma que os processos e as ferramentas 

desempenham um importante vetor para a construção de visão de mundo da 

época e tanto as pessoas como as máquinas são medidas por sua contribuição à 

sociedade. Dessa forma, a ferramenta não seria mais apenas um instrumento que 
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serve ao exercício dos costumes e da cultura, mas disputaria com esta o 

protagonismo.  

A partir da tecnocracia, o autor propõe o reconhecimento do distanciamento 

de valores éticos e intelectuais rígidos, para um modelo no qual o conhecimento 

também representa poder. A ideia de que tudo o que precisa ser criado pode ser 

criado, ou seja, a própria invenção é destacada como a principal descoberta da 

tecnocracia.  

Já no modelo Tecnopólio, Postman apresenta o risco do serviço tecnológico 

e suas variantes se sobreporem sobre todas as outras instituições políticas, 

sociais e econômicas tornando-se um fim em si mesmo.  

A tecnologia, segundo as ideias do autor, passaria de um sistema de apoio 

para uma ordem totalitária. Dessa forma, o produto mais importante do tecnopólio 

seria a informação e, a partir da mesma, a possibilidade de solucionar problemas 

das mais variadas escalas. Com o tecnopólio a sociedade estaria divinizando as 

máquinas e seus produtos estariam assumindo posição superior aos valores 

humanos. Para esse modelo de sociedade a evolução humana teria um 

termômetro cartesiano: a evolução tecnológica.  

Pode-se dizer que sua obra provocou alguns profundos questionamentos: 

Seria a tecnologia uma amiga leal? Suas contribuições afetam a base moral da 

sociedade? Quais seriam as vantagens e desvantagens do serviço tecnológico 

aos homens? Nos capítulos a seguir, é possível observar como a tecnologia e os 

homens estão cada vez mais conectados invisível e indissociavelmente.  

3 A Internet das Coisas e o conceito de M2M 

Logo nos primeiros anos da década de 90, Mark Weiser dizia em seu em 

seu famoso artigo O computador no Século XXI (WEISER, 1991) sobre a 

computação do século que se aproximava, que a computação que dispõe apenas 

de interfaces de uso era apenas um estado transicional da computação e que não 

representava seu real potencial. O autor disse ainda que, em breve, a computação 

seria invisível e onipresente. Esse artigo foi inaugurador do termo computação 

pervasiva, a computação calma, ou aquela que não necessita de interfaces para 

interação direta homem-máquina. Ou seja, segundo o autor, o computador está no 

ambiente, invisível.  (WEISER, 1991). 
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A partir dessa invenção é possível refletir: a sociedade já está na era da 

computação onipresente? Ao observar as pessoas em um parque ou durante o 

almoço, com os olhos atentos às telas de seus smartphones, poderia se afirmar 

que sim. Em muitas sociedades e culturas, os computadores fazem-se presentes o 

tempo todo, e apesar disso, não é possível visualizar a real integração entre eles. 

Criar equipamentos e objetos do dia-a-dia, inteligentes e interconectados, 

não é uma ideia inédita e por muito tempo fez parte da fantasia de um futuro onde 

todos os objetos de uma casa respondiam aos comandos e às necessidades dos 

usuários: em um desenho animado clássico da década de 60, Os Jetsons, uma 

família era atendida por uma empregada doméstica robô e conseguia comida e 

insumos simplesmente ao se apertar um botão. Nessa analogia, ainda está 

presente o usuário no intermeio. Ora, porque apertar um botão se é possível 

simplesmente contar com a capacidade do objeto computacional em perceber a 

necessidade do usuário, se comunicar com o equipamento ou eletrodoméstico 

responsável e atender a necessidade de maneira proativa?  

A possibilidade de comunicação entre objetos ganhou notoriedade científica 

recentemente com um crescente volume de artigos em revistas e eventos 

(SINGER, 2012), além de reportagens na mídia sobre a Internet das Coisas: IoT - 

Internet of Things. Esse conceito, por sua vez, seria a migração da Internet como 

se conhece hoje, para um ambiente onde objetos e, futuramente, pessoas, 

estariam nativamente conectados interagindo de maneira natural e pervasiva.  

Segundo Gouveia (2013), o objetivo da IoT é “a troca de informação 

relevante, mas, na IoT, essa informação é proveniente de todo o tipo de objectos - 

sic - e dispositivos com capacidade de processamento e comunicação”. Embora o 

conceito possa ter surgido de uma necessidade mercadológica como uma opção 

inteligente aos Códigos de Barras (GOUVEIA, 2013), a IoT rapidamente se 

transformou em um campo de estudo abrangente onde a possibilidade de 

integração entre equipamentos, ambientes, sensores e dispositivos de 

comunicação pessoais poderiam convergir para otimizar a forma como as pessoas 

vivem, aprendem e trabalham.  

Já o conceito de M2M, machine-to-machine, ou máquina para máquina, 

seria mais simples e abrangente. Ainda conforme o autor Gouveia, as 

comunicações machine-to-machine surgiram das tecnologias desenvolvidas para 
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possibilitar comunicação autônoma entre dispositivos e equipamentos sem 

necessidade de intervenção humana. O autor explica que esse conceito já é 

aplicado em alguns ambientes industriais bem como em aplicações de vigilância 

de espaços privados e segurança em espaços públicos, aplicações de logística e 

monitoramento. Então, embora em um primeiro momento a comunicação M2M 

tenha se dado através de conexão física que são redes de dados que utilizam 

frequências elétricas, o baixo custo do desenvolvimento e produção de interfaces 

para comunicação sem fio tem ampliado exponencialmente os horizontes da 

pesquisa de redes M2M autônomas baseadas em dispositivos sem fio. Assim, 

pode-se observar que os dispositivos M2M têm, em geral, as mesmas 

características: um módulo de leitura de dados ou sensoriamento, um elemento de 

processamento/comunicação para leitura dos sensores e envio de informações e 

uma interface para controle e/ou leitura dos dados recolhidos e enviados.  

De acordo com o mesmo autor, a IoT e a M2M unem-se no mesmo sentido 

para criar condições de partilha de informação proveniente de dispositivos 

embutidos no ambiente, ao mesmo tempo em que existe auto-organização das 

sub-redes, comunicação ubíqua e reutilização de arquiteturas e protocolos 

existentes, além das atualizações e possível introdução de novas tecnologias. 

Dessas análises, é possível depreender que a IoT é a base principal para a 

interligação de várias redes de comunicação M2M entre objetos, fornecendo, ao 

mesmo tempo, novos serviços às pessoas. Por isso, as siglas IoT e M2M 

aparecem fortemente ligadas e representam virtualmente a mesma missão e o 

mesmo objetivo. 

4 Redes de dispositivos autônomos e implicações 

Arduino, Raspberry e o micro controlador programável sem fio ESP8266 

são possibilidades tecnicamente viáveis em um cenário onde equipamentos irão 

interagir de forma passiva com pessoas e ambientes.  

Essas novas tecnologias apresentam as características presentes nos 

objetivos da computação ubíqua, ou seja, possibilidade de conexão à internet e a 

percepção, graças ao tamanho reduzido e baixo consumo de energia, de que não 

são computadores e sim os próprios artefatos físicos que estão conectados 
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(KRANENBURG et al, 2011 apud SINGER, 2012), no entanto, a interação 

ambiental depende também de plataformas abertas e simples, que permitam o 

reconhecimento de padrões ambientais e controle de cargas elétricas e 

mecânicas, além da transmissão desses dados com protocolos seguros e simples.  

Essa demanda é atendida hodiernamente em partes por uma solução de 

computação embarcada ou física, ou seja, um sistema que pode interagir com o 

ambiente através de conexões de hardware e comando e decisões de software, 

chamada de plataforma de prototipagem Arduino. (MCROBERTS, 2011).  

 Segundo a página oficial do projeto, “Placas Arduino estão aptas a ler 

entradas e transformar isso em uma saída. Tudo isso é definido por um conjunto 

de instruções programadas através do Software do Arduino - IDE”. (MCROBERTS, 

2011).  

IDE é um acrônimo de Integrated Development Environment, ou Ambiente 

de Desenvolvimento Integrado, que consiste em um editor de código, além de um 

sistema de interface serial para leitura em tempo real de informações na porta 

serial e a conexão para carregamento dos programas na memória do programa.  

Ou seja, através de um programa de computador é possível controlar essa placa 

para que leia o ambiente através de sensores ou outros inputs, por exemplo, 

recebidos de outro computador, smartphone ou outro dispositivo IoT qualquer, e 

transforme isso em saídas desejadas, tratando, interpretando, filtrando ou 

correlacionando dados.  

De acordo com a revista Super Interessante (2017), outro dispositivo 

destacado como relevante para o cenário de IoT é o Raspberry Pi, que foi 

apresentado como uma poderosa ferramenta de inclusão digital, sendo lançado na 

mídia como o computador de 20 reais, tendo vendido mais de 10 milhões de 

unidades até hoje. O microcomputador, lançado em 2012 com preços inferiores a 

35 dólares necessitaria apenas de alguns periféricos para a montagem de um 

computador completo, como teclado, monitor, mouse e cartão de armazenamento 

SD. Antes dele, já existiam outros computadores de placa única, conhecidos como 

SBC - Single Board Computers, porém, seu alvo eram aplicações industriais e 

máquinas de venda automática, normalmente tratados como placas para 

desenvolvimento. No caso do Raspberry, todas as funções já são pré-

implementadas e qualquer pessoa com pouco conhecimento pode dispor de um 
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computador completo. Suas características, no entanto, normalmente chamam 

atenção de pessoas que desejam desenvolver aplicações para uso autônomo. 

Segundo Richardson (2013): 

É tentador pensar no Raspberry Pi como uma placa de 
desenvolvimento para micro controlador como o Arduino, ou como 
um substituto de laptop. Na verdade, é mais parecido com os 
componentes internos, porém expostos, de um celular, ou PDA, 
com muitos conectores acessíveis a criadores - Makers, para as 
várias portas e funções. 

De fato, embora tenha um hardware poderoso, já que ele utiliza o mesmo 

processador dos smartphones iPhone 3G e do Kindle, um ARM11 de 7000 mhz 

(RICHARDSON, 2013), o uso do Rasp tem sido atrativo para quem deseja uma 

plataforma de programação simples e de interface intuitiva. Por utilizar sistema 

operacional e linguagem de programação aberta, as possibilidades de utilização 

dessa plataforma são vastas, desde projetos escolares para popularização de 

programação e robótica até sistemas meteorológicos de baixo custo.  

No outro lado do espectro de hardware, temos o ESP8266, um micro 

controlador wireless desenvolvido pela empresa chinesa Espressif Systems. Esse 

módulo pode se conectar diretamente às redes wireless padrão 802.11, que são 

normalmente disponibilizadas para pontos de acesso à internet sem fio. Ele atua 

tanto como um ponto de acesso - modo AP, quanto um cliente - modo STA, 

possibilitando assim a criação de redes ad-hoc (ANISH; KIRUBAKARAN, 2016) 

com alcance maior do que as redes bluetooth. A transmissão de dados se dá 

através de portas seriais e a programação pode ser feita tanto por comandos 

inseridos diretamente na placa quanto utilizando scripts personalizados 

carregados através de uma versão de firmware específica. Saída e entrada de 

dados, como leitura de sensores ou controle de iluminação, cargas, motores, etc., 

se dão com o uso das portas GPIO - General Purpose Input/Output, que 

basicamente são portas programáveis de entrada e saída, utilizadas para prover 

uma interface entre os periféricos e os microprocessadores. (ESPRESSIF, 2014). 

Esses dispositivos em si já representam um novo paradigma para a 

computação, pois a facilidade com que podem ser integrados a equipamentos do 

dia a dia e possibilidade de comunicação contínua com a internet permite uma 

integração homem-máquina e M2M constante, afinal um cenário onde todos os 

equipamentos da sua casa e do seu escritório estejam conectados entre si, e com 
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seu smartphone e com um repositório de dados central já não é mais só possível, 

como provável.  

5 O futuro da computação pervasiva  

A tecnologia, com seus artefatos, soluções e facilidades para a vida 

cotidiana, não convida explicitamente a uma análise rigorosa das consequências 

de sua utilização. Dessa forma, como todo instrumento, ela pode servir a um fim 

amigável ou nem tanto. Essas questões da tecnologia como extensões do homem 

foram levantadas, em parte, por McLuhan (2001):  
Sob a pressão de hiperestímulos físicos da mais variadas 
espécies, o sistema nervoso central reage para proteger-se, numa 
estratégia de amputação ou isolamento do órgão, sentido ou 
função atingida. Assim, o estímulo para uma nova invenção é a 
pressão exercida pela aceleração do ritmo e do aumento de carga. 
No caso da roda como extensão do pé, por exemplo, a pressão 
das novas cargas resultantes da aceleração das trocas por meios 
escritos e monetários criou as condições para a extensão ou 
amputação daquela função corporal. 

Já no livro Tecnopólio, o autor arrisca a classificar os mais ortodoxos como 

tecnófilos, ou seja, essas pessoas estariam encarando a tecnologia com paixão 

cega, observando apenas suas qualidades sem levar em conta seus riscos e 

desdobramentos para o futuro. A história de Thamus retratada por Postman traz 

uma constatação muito relevante: a partir do instante em que uma tecnologia é 

aceita de modo razoável por uma sociedade, ela age de imediato e se espalha 

exponencialmente. Ao homem caberia apenas o papel de gerir seus impactos.  
E é isso o que Thamus nos deseja ensinar - que a tecnologia se 
apodera imperiosamente de nossa terminologia mais importante. 
Ela redefine liberdade, verdade, inteligência, fato, sabedoria, 
memória, história - todas as palavras com que vivemos. E ela não 
pára para nos contar. E nós não paramos para perguntar. 
(POSTMAN,1994, p. 18). 

Postman alerta sobre o círculo vicioso imposto por novas tecnologias: o 

monopólio do conhecimento, ou seja, o advento de novas mídias, meios de 

comunicação e soluções tecnológicas colocaria em uma situação de poder um 

novo grupo que as domina, no entanto, não resolve o problema do 

encarceramento do conhecimento e de sua consequente manipulação. Como 
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alertava o Rei Thamus, deter as informações estaria tomando espaço mais 

relevante que a sabedoria.  

No livro, o autor analisa de forma especial a influência nos computadores no 

Capítulo 7 - “A Ideologia das Máquinas: Tecnologia do Computador” (POSTMAN, 

1994, p. 113). Nessa parte da obra, Postman relata a complexidade da análise 

sobre a influência do uso de computadores para a sociedade e a cultura, uma vez 

que seu uso é dos mais variados e essas máquinas estão inseridas em muitas 

outras. O computador não teria uma finalidade específica como outras invenções, 

por exemplo, o estetoscópio, servindo de meio para muitas outras soluções 

tecnológicas. Segundo as ideias de Postman, o computador pode ser encarado 

como a primeira máquina a executar tarefas classificadas, de certa maneira, como 

inteligentes e mais adiante, pela capacidade de alguns softwares de tomarem 

decisões de forma autônoma, começa a ser desenhado o conceito de inteligência 

artificial. Os computadores estariam, à sua maneira, redefinindo os seres humanos 

como consumidores e processadores de informação, espelhando o que a máquina 

executa.  

Dessa forma, comparando as ideias de Postman a todas as invenções que 

surgiram a partir da década de 90, seria possível dizer que a mente não seria 

apenas um fenômeno da biologia, podendo ser simulada por circuitos e impulsos 

elétricos nas máquinas. Como explica Postman na história da adoção do zero e a 

cisma gerada em abacistas e numeradores romanos, “essa interpretação da 

realidade através de signos matemáticos e, mais recentemente, através da 

linguagem computacional, poderia transformar a nossa concepção de realidade”. 

(POSTMAN, 1994, p. 133). Se todas as possibilidades de interação com o mundo 

físico utilizarem uma interface tecnológica, a qualquer momento essa interface 

poderia criar uma versão própria do mundo físico, afastando o homem da 

percepção da realidade. Aqui surge então um duplo compromisso por parte dos 

responsáveis pelo desenvolvimento de novas tecnologias: garantir que a 

tecnologia sempre reflita, independente das interfaces que usemos para interagir 

com elas, a realidade do mundo físico e da sociedade, e que a tecnologia sempre 

esteja a serviço da humanidade e nunca o contrário.  

6 Considerações finais 
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A partir de todo o exposto é possível observar a relevância de um alerta 

pungente da obra de Postman: instrumentos, ferramentas e tecnologias seriam 

absolutamente necessários a todo o tipo de sociedade. Dessa forma, cada 

sociedade necessitaria entrar em acordo com a tecnologia, conduzindo esse 

processo de forma muito racional.  

Todos os elementos trazidos pelo texto podem levar à reflexão de que a 

tecnologia teria o mesmo destino de todos os outros instrumentos, artefatos ou 

ferramentas: seu ônus ou bônus depende de sua finalidade e utilidade. Portanto, 

caberia ao homem, se ainda tiver o interesse em continuar dominando as decisões 

sobre o mundo conhecido, compreender, gerir e regulamentar o uso da tecnologia 

inserindo em seus contextos de utilização propósitos cada vez mais nobres. 

Com o aumento de dispositivos autônomos capazes de perceber o 

ambiente e nossas ações através de seus sensores e interagirem entre si, seria 

fundamental que essas invenções não emulem uma realidade, e também que eles 

não componham um repositório único de dados, aberto ou controlado por uma 

entidade, seja ela pessoa, instituição ou mesmo uma inteligência artificial, sob o 

risco de tornarem-se um risco para a liberdade e a privacidade. 

Postman veio a falecer em 2003, muito antes de encontrar algumas 

pessoas vivendo em função das máquinas que deveriam servir ao homem. Fica a 

curiosidade de imaginar o que ele diria a respeito da sociedade conectada, já que 

na opinião do autor, na paz ou na guerra, a tecnologia é determinante. 
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En este artículo se estudia la instrumentalización que hace el pueblo Shipibo-

Conibo de la radio y su relación con la tecnología. Se parte de la premisa que 

tecnología, cultura y sociedad no son entidades separadas ni heterogéneas.  El 

objetivo fue identificar las expresiones simbólicas que generan los radialistas 

locales.  La pregunta que se formuló fue ¿Qué características simbólico-culturales 

generan los radialistas Shipibo-Conibo que tienen mayor influencia social? La 

unidad de análisis estuvo compuesta por comunicadores Shipibo-Conibo que 

hacen uso de la radio y que han logrado representación social. Es una 

investigación de tipo exploratoria con enfoque cualitativo. El énfasis está en 

comprender a los actores directamente involucrados. Se utilizó la técnica de la 

entrevista semiestructurada. El análisis tiene como base un conjunto de categorías 

que se fueron definiendo en el análisis de la información proporcionada.  

  

Relación pueblo-tecnología radial 

El pueblo Shipibo-Conibo comenzó a tener presencia en la radiodifusión peruana 

en la década de los ochenta del siglo veinte. Primero a través de su participación 

mediante en diferentes programas radiales y luego a través de producciones 

propias emitidas en espacios que alquilaban por horas a las emisoras comerciales 

de la zona.  

Si bien los radialistas bilingües asumieron el trabajo radial como una necesidad 

para comunicar sus mensajes – tanto en lengua propia como en castellano porque 

consideraban importante el impacto del mensaje tanto dentro de su comunidad 

como fuera de ella – también consideraron que el medio radiofónico debía ser la 

plataforma para enunciar sus demandas locales y para transmitir un mensaje de 

!       •      Laboratórios de Meios e Inovação34



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

cohesión a su pueblo. No desestimaron tampoco el uso de la tecnología digital, 

campo en el que participan activamente a través de redes sociales. Su actividad 

responde a la expresión de estrategias de “pensamiento fronterizo” Mignolo (2003) 

que asumen para revitalizarse y, sobre todo, para ingresar a un campo de lucha 

discursiva con una propia forma de elaboración de sentido porque “se trata de 

pensar en exterioridad, en los espacios y tiempos que la autonarrativa de la 

modernidad inventó como su exterior para legitimar su propia lógica de 

colonialidad” (Mignolo, 2011). El pueblo Shipibo-conibo tiene en sus 

representantes radialistas a actores sociales que elaboran, y re-elaboran una 

nueva semiosis social. 

  

El pueblo shipibo-conibo 

El pueblo shipibo es uno de los pueblos indígenas del oriente peruano cuya lengua 

pertenece a la familia lingüística pano. Según diversos estudios, los Shipibo nacen 

de fusiones culturales entre tres grupos que anteriormente eran distintos entre sí: 

los shipibos, konibos y shetebos, que se autodenominaban como joniboo jonicobo, 

que signi f ica ‘hombres’ o ‘verdaderos hombres’ , respect ivamente 

(www.bdpi.cultura.gob.pe). 

Las familias Shipibo-Conibo viven en territorios de Loreto, Ucayali y Madre de 

Dios. De acuerdo con los datos del Ministerio de Cultura (www.bdpi.cultura.gob.pe) 

se trata de uno de los pueblos con mayor población de toda la Amazonía peruana. 

Se estima que tiene 35, 634 habitantes. Se reconoce que este dato no considera a 

las familias shipibo-conibo que, al momento de ser escrito este artículo,  viven en 

las áreas urbanas de las ciudades de Pucallpa, Yarinacocha y Lima. El último 

censo oficial se realizó en el Perú en el año 2008. La migración a las grandes 

ciudades es una constante que se registra desde la década de los años ochenta, 

cuando el impacto que causó la actividad de los movimientos subversivos Sendero 

Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, y la respuesta del 

Estado generó una masiva movilización hacia las ciudades en busca de 

subsistencia. 

Los Shipibo-Conibo son conocidos por su gran movilidad y por su capacidad para 
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organizar conglomerados de población indígena en zonas urbanas. Un símbolo de 

esta adaptación lo constituye Cantagallo , el asentamiento indígena amazónico 11

más conocido y numeroso en Lima, la capital del Perú. Por otro lado, su 

producción artesanal y textil es una de las más famosas de la Amazonía peruana 

debido a sus diseños geométricos denominados kenées, sistema de diseño 

característico de este pueblo, el cual se plasma sobre diversos soportes como tela, 

madera, cerámica e incluso la piel.  

Este pueblo estuvo antiguamente organizado en cinco clanes patrilineales. “Ellos 

sí tienen algún nivel de vida comunal, favorecido bastante por la centralidad de la 

producción artesanal” afirma Solís (2013, p. 64). Al igual que otros pueblos 

indígenas de la Amazonía, los Shipibo-Conibo practican una agricultura de roza y 

quema y entre sus principales productos cultivados están la yuca, el plátano, el 

maíz y el maní (Morín, Santos Granero y Barclay, 1998). En cuanto a su 

cosmovisión, esta es expresada a través de su artesanía y el kené que narra la 

cosmovisión de este pueblo y se inspira, según la creencia ancestral, en la 

anaconda (género de serpiente no venenosa), cuya figura combinaría en su piel 

todas las variaciones de motivos (www.bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/shipibo-conibo).   

En cuanto a la educación formal, el último censo del Instituto Nacional de 

Estadística, INEI, (2007) revela que los niveles de escolaridad para la etnia 

Shipibo-conibo solo en el departamento de Ucayali alcanza a un 86% entre los 6 a 

17 años de edad. Este censo demuestra que los niveles de escolaridad 

disminuyen conforme su acerca a la mayoría de edad (http://proyectos.inei.gob.pe/

web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0902/Libro.pdf). El documento indica, 

asimismo, que el nivel de indocumentados, es decir, de ciudadanos que no han 

obtenido una partida de nacimiento es, de entre todas las etnias del amazonas, la 

que mayor índice registra, por consiguiente es la etnia que menos documenta su 

identidad  . Un sector muy reducido de la población accede a la educación 12

 La comunidad nativa Shipibo-conibo se encuentra ubicada en Lima en el distrito del Rimac, en la zona de 11

Cantagallo. Las mujeres se dedican al recate de su cultura a través de los kenés. Han formado la Asociación de 
Artesanos Shipibos residentes en Lima-ASHIREL

 En el Perú el Documento Nacional de Identidad, DNI, es el único documento que valida la ciudadanía 12

peruana.
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superior y muy pocos terminan los estudios.  La educación formal está a cargo, en 

mayoría, de profesores bilingües Shipibo. El idioma es un elemento esencial en la 

identidad del pueblo shipibo cuya cosmovisión les hace asumir que las “plantas, 

animales y la tierra no son mercancía, por tanto el producto no es considerado 

riqueza ni menos propiedad de alguien” (UNICEF, 2008, p. 70). 

En la actualidad, este pueblo experimenta la desaparición física de los más 

ancianos, que son guías espirituales y que son los encargados de pasar a las 

nuevas generaciones sus conocimientos ancestrales, en ese sentido, el rol de la 

comunicación a través de la radio ha tomado otro matiz. Como ocurre en otros 

pueblos originarios del Perú en los que su conocimiento milenario pasa de 

generación a generación a través de la lengua hablada, la radio se constituye en 

pieza clave para la comunicación mediante la puesta en circulación de aspectos 

que inciden en su problemática social y cultural (Oyarce, 2013, p. 45). Este tipo de 

tecnología se ha convertido en un aliado en las luchas del pueblo por continuar 

difundiendo su tradición, a la par que en un instrumento de difusión de su 

presencia política, entendida esta como una actividad de participación social.  

Dado que los Shipibo desarrollan sus luchas políticas en dos niveles, por un lado, 

con sus organizaciones indígenas demandando su incorporación en el proyecto 

nacional peruano y por otro lado, mediante los medios de comunicación analógico 

y digital para lograr la cohesión y promover la participación e involucramiento para 

la mejora de aspectos críticos que les afectan como cultura, su objetivo es 

participar en la toma de decisiones desde los más altos niveles del Estado. Este 

pueblo, a través de sus representantes radialistas (en el caso de este estudio se 

seleccionó a  activos líderes políticos), empezó a usar la radio como medio de 

comunicación que posibilitaba hacer común sus demandas sociales, en la década 

de los chenta del siglo veinte (Solis, 2016). Para ello han visto de primera 

importancia tener presencia en la radio (a través del alquiler de espacios que 

financian con sus actividades propias y, en algunos casos, con apoyo de 

Organizaciones No Gubernamentales).  

La decisión del pueblo Shipibo-conibo de ingresar al debate político no es aislada. 
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Como bien señala Maldonado (2015) “a partir de los noventa la situación de los 

pueblos indígenas cobra relevancia sustancial en el debate político, social y 

cultural de los Estados-nación, dado que los diversos movimientos y 

organizaciones indígenas ingresan al campo de la lucha intercultural en defensa 

de sus matrices simbólicas” (Maldonado, 2015, p. 167), porque lo que está en 

juego es la defensa de sus territorios y de sus propias formas narrativas que no 

guardan relación con la narrativa occidental instrumental que caracteriza al mundo 

en esta fase de globalización.  

Esta lucha iniciada ha encontrado en la tecnología digital una posibilidad. Los 

radialistas locales han constatado que la comunicación mediante los aparatos 

celulares es cada vez mayor en el país porque el nivel de conectividad está en 

aumento. Y si bien la radio a transistores es un elemento sustancial entre las 

familias, más aún lo es la telefonía celular, desde donde acceden a la radio 

también. Por ello han explorado en el uso de internet y constatado que la red 

social Facebook les posibilita mayor alcance por lo cual han decidido emitir 

también por la aplicación Facebook live. Es decir, el pueblo Shipibo-conibo utiliza 

la radio, y las redes sociales como complemento, para comunicar. 

Instrumentalización de la radio 
La radio, el mecanismo que usa el espectro radioeléctrico para funcionar, 

concebido en un primer intento por Tesla y continuado y mejorado a lo largo del 

siglo XX hasta llegar a su transformación en el siglo XXI gracias a la tecnología 

digital, ha sido y es el instrumento de comunicación más poderoso que conocen 

los pueblos ágrafos y pobres del continente. Pobres, no en el sentido de pobreza 

cultural sino en el sentido de intercomunicación. Los países en vías de desarrollo 

si bien se han adecuado de manera casi inmediata a los usos de internet, también 

han evidenciado las diferencias sustanciales que tienen en el tema de 

comunicación. Escasas vías de acceso a los pueblos, falta de energía eléctrica, 

falta de servicios básicos como agua potable y alcantarillado, son características 

compartidas entre las poblaciones originarias del continente, que son las que 

ocupan los territorios alejados de la ciudad capital. Las capitales latinoamericanas 

destacan por sus exhibiciones de modernidad (aunque no escapan de tener en los 
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alrededores cinturones de pobreza) que recuerdan la inequidad de sus sistemas 

de gobierno. 

Es en esta periferia territorial donde se asienta la mayoría de poblaciones 

pertenecientes a las culturas orales del continente. Los Shipibo-Conibo son una de 

ellas. Es una población que ha conocido del deslizamiento territorial y de la 

migración constante durante el siglo XX (Morín, Santos Granero y Barclay, 1998), 

afectada, sobre todo, por los procesos político-sociales de un país en 

transformación como es el Perú. Este pueblo tiene una primera relación con la 

modernidad representada en la radio, recién a partir de los años ochenta del siglo 

pasado cuando quienes ahora son líderes políticos de su pueblo, actúan como 

comunicadores radiales y hacen oír su voz en las emisiones de las estaciones de 

radio locales. Sin estudios previos, solo teniendo a los locutores y periodistas de 

emisoras comerciales como guía. 

Nombres como Ítalo García, Glorioso Castro, Cecilio Soria,  Ronald Suarez y 

Nestor Paiva,  circulan entre la población y también tienen presencia en los 

mecanismos de gobierno locales, nacionales e internacionales. Todos son 

representantes de su pueblo y han tenido impacto social a partir de dirigir 

programas radiales en dos lenguas: la de su pueblo y la oficial del Perú, es decir el 

castellano. Son líderes reconocidos a través de asambleas locales y su 

representatividad es manifiesta en documentos oficiales. Ellos utilizan la radio para 

difundir también su cultura y para “hacer pervivir la memoria ancestral” (Castro, 

2017), mediante la emisión de cantos grabados de los shipibo de los años 50, 60 y 

70 y mediante la rememoración de los personajes importantes de la comunidad, 

llámense maestros, que fallecieron. De esta forma visibilizan sus mitos y permiten 

al mundo acceder a su pensamiento simbólico.  

Uno de los principales elementos de distinción en esta participación de los líderes 

Shipibo-Conibo es su afán por obtener una licencia de radio propia, para lo cual 

han diseñado un proyecto comunicativo que espera respuesta en el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú, entidad única que decide la 

concesión de las licencias de radio y televisión en el país. Este proyecto que está 
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siendo gestionado por sus líderes locales, se ampara en la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) que en su 

artículo 16 señala “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios 

medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás 

medios de información no indígenas, sin discriminación” (www.un.org/esa/socdev/

unpfii/documents/DRIPS_es.pdf). Mientras el MTC estudia el proyecto ellos 

continúan con su política de alquiler de espacios en emisoras comerciales (radio 

Pucallpa, radio Super AM, radio Sideral, radio Progreso, radio Frontera, entre 

otras). 

Su actividad en los medios de comunicación les ha permitido mediar sus 

dinámicas sociales, culturales, políticas y dejar establecido en el discurso nacional 

que su existencia es presente y viva y que es una cultura que ha adaptado la 

tecnología para revitalizarse. Si, como menciona Medina (2007) “las tecnologías 

no se entienden como meros artefactos y dispositivos técnicos materiales, sino 

como (…) entramados de agentes, prácticas y entornos, tanto materiales como 

simbólicos y organizativos” (En Levy, 2007, a modo de introducción), la acción de 

los radialistas Shipibo-Conibo ha dado lugar mediante su relación con la 

tecnología,  a nuevas formas en la construcción de sentido. No son las formas 

occidentales de relacionamiento ni de encauzamiento de objetivos, pero se han 

adaptado a las exigencias de la política global. Es una misión desde lo local con 

características propias que los ha llevado a convertirse en el pueblo “mayor 

presencia e influencia en las asociaciones y organizaciones de los pueblos 

indígenas” (UNICEF, 2008, p. 32).  

Metodología 

Es una investigación de tipo exploratoria con enfoque cualitativo. Para ello se tomó 

como muestra a los cinco líderes locales que participan activamente en política y 

cuya actividad se complementa con el quehacer radiofónico en los diferentes 

programas emitidos por las diferentes estaciones de radio local. 

Para determinar quiénes son los actores políticos con influencia local, se procedió 

a revisar bibliografía sobre el tema y a explorar en la web, a través de diferentes 

portales orientados a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos 
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originarios en el Perú. Participaron en la muestra Glorioso Castro, presidente de la 

red de Comunicadores Indígenas del Perú, REDCIP; Italo García, actual 

presidente de REDCIP región Ucayali; Cecilio Soria, presidente de REDCIP Perú 

entre el 2007 y agosto de este año; Ronald Suárez, presidente del Consejo 

Shipibo, Konibo y Shetebo (COSHICOX) y Nestor Paiva, investigador del pueblo 

de Yarinacocha en la provincia de León Portillo,Ucayali. Recientemente han sido 

reconocidos por el Colegio de Periodistas del Perú y por el Consejo Regional de 

Ucayali por su “ardua labor en la comunicación de los pueblos indígenas”. Mención 

especial han merecido sus programas radiales “Voz de la selva”; “Voz 

Intercultural”; “KOSHIKOX”; “Actualidad Indígena”; Voz Amazónica”. 

Se elaboró un criterio de selección a partir de elementos sustantivos como: cargos, 

aportes locales, logros obtenidos, reconocimientos, actividad radiofónica.  

Se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada. Una vez obtenidas las 

respuestas se procedió al análisis del contenido. Para ello se elaboró una base 

con un conjunto de categorías que se fueron definiendo en el análisis de la 

información proporcionada. Las preguntas formuladas fueron: 

1.- ¿Cuál es el grado de instrucción educativa formal que tiene? 

2. ¿Desde cuándo el pueblo shipibo aparece en la radio con programa propio? 

3. ¿En qué emisoras aparecieron sus programas al principio? ¿De qué tipo eran 

(legales o piratas)? Pagaban para alquilar sus espacios o eran concesión o por 

canje? 

4.  ¿Qué tipo de programas eran los que primero han tenido a su cargo? ¿Cuáles 

tienen ahora? 

5.  ¿Qué dificultades han superado en el camino a la producción radial? 

6.  ¿Quiénes les apoyaron durante el proceso? 

7.  ¿Realizan consulta a sus comunidades para definir los contenidos de sus 

programas 

8.  ¿Hacen hacer talleres, reuniones, asambleas sobre el proceso de producción 

radial? 

9.  ¿Por qué no hay mujeres en la actividad radiofónica de su comunidad? 

10.  ¿Habrá programas conducidos por comunicadoras shipibo? 
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11. ¿Serán programas radiales interculturales? ¿Por qué? 

12. ¿Serán programas de corte participativo? 

13. ¿De qué forma participará la audiencia? 

14. ¿Harán capacitaciones a los comunicadores y comunicadoras indígenas? 

15. ¿Cómo inician con el manejo de redes sociales? 

16. ¿Cómo asumen el rol de la tecnología en el desarrollo de sus comunidades? 

  

Presentación y análisis de datos 
De la información que se recolectó a través de la entrevista a los cinco personajes 

seleccionados por su influencia entre el pueblo Shipibo-conibo, se puede 

establecer características compartidas entre todos los radialistas Shipibo-conibo: 

1.- se vinculan con la actividad de radiodifusión desde la década de los ochenta 

del siglo veinte  

2.- Ninguno ha estudiado la especialidad en espacios formales, llámense 

universidad o institutos de educación superior. Si han asistido, y asisten, a cursos 

de capacitación 

3.- alquilan espacios en emisoras locales comerciales para emitir sus programas 

(las emisoras funcionan en la ciudad de Ucayali y da cobertura a las 

comunidades). La emisión es entre cinco y siete de la mañana y por la tarde, a las 

seis 

4.- la emisión es en su lengua originaria y en castellano 

5.- los programas son hablados. Se usa la técnica de la entrevista.  

6.- violencia contra la mujer y medioambiente se constituyen en los temas eje de la 

programación radial 

7.- generan participación de los oyentes quienes se comunican a través de 

teléfonos celulares 

8.- internet se ha constituido en un elemento imprescindible para la comunicación  

9.- es mayoritaria la participación de hombres en la producción y conducción de 

programas. Son conscientes de ello y están impulsando a las jóvenes para que 

asuman más trabajo radial 

10.- están gestionando ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del 

Perú una señal radiofónica propia 

11.- manifiestan que es de vital importancia para su territorio contar con un medio 
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de comunicación propio 

12.- coinciden en la necesidad de lograr mayor conectividad para su pueblo 

Las categorías que resultan predominantes en el proceso social de configuración 

como radialistas y como actores políticos y culturales son: bilingüismo, aprendizaje 

autónomo, liderazgo,  género, defensa medioambiental. 

Bilingüismo: todos los participantes de la muestra son bilingües. Su lengua 

materna es Shipibo-conibo. Ellos coinciden en señalar la necesidad de comunicar 

por la radio tanto en shipibo como en castellano, ello por tres motivos: contribuir 

con  el rescate de su lengua originaria, difundir su propia cultura y lograr impactar 

con el mensaje de su pueblo a los castellanohablantes que los escuchan. Tienen 

certeza de que la radio, y más aún la radio por internet, está llevando su mensaje 

dentro y fuera del territorio nacional. En esta misma línea, los estudios de Salazar 

(2002, p.74), respecto al uso de los medios por los pueblos indígenas, destacan el 

uso de la radio por sus características orales y su alcance geográfico. 

Aprendizaje autónomo: aprendieron castellano en casa, a través de sus padres, 

quienes fueron, asimismo, miembros activos del programa desarrollado en la zona 

por el Instituto Lingüístico de Verano. Todos asistieron a la escuela primaria. Dos 

de ellos terminaron la secundaria e ingresaron a la universidad, pero abandonaron 

los estudios por falta de recursos económicos. El aprendizaje del medio 

radiofónico fue intuitivo. Se relacionaron con el lenguaje radial primero escuchando 

a otros radialistas y luego en las mismas emisoras donde, a través de espacios 

alquilados, emitían sus programas. Fueron conociendo el quehacer de la radio a 

través de su propia experiencia y de la retroalimentación recibida de parte de sus 

oyentes, también en las asambleas comunales y a través de sus redes sociales. 

Ellos valoran la recepción que en sus comunidades les brindaron porque les 

permitieron enriquecer su labor como radialistas. Asimismo comparten la 

experiencia de haber recibido cursos de organizaciones civiles dedicadas a la 

enseñanza del uso de la radio. Esta iniciativa propia hacia el aprendizaje les 

permitió salir de sus comunidades, viajar por el Perú y el extranjero, presentar 

públicamente sus demandas ante esferas de decisión política. La expresión de las 

formas culturales de los pueblos indígenas a través de los medios les ha permitido 

construir fuentes alternativas de valores y activos políticos, entendido como 
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nuevas formas de activismo cultural, y moldear cada medio de acuerdo a sus 

propias exigencias (Salazar, 2002, p.75). En este sentido, los comunicadores 

shipibo se han articulado como un movimiento que ha adaptado sus propios 

medios de acuerdo a las demandas sociales de su pueblo. Se comprueba que su 

presencia en la radio como conductores de programas fortaleció su imagen pública 

y determinó su liderazgo. Su labor como impulsores de las demandas sociales de 

su pueblo ha sido productiva y han formado jóvenes generaciones quienes ahora 

dirigen programas radiales en shipibo y castellano, van a la universidad, y recogen 

las inquietudes de sus localidades. Se han conformado en asociaciones como la 

Federación de Comunidades Nativas de Ucayali, son miembros activos de la Red 

de Comunicadores Indígenas del Perú, REDCIP, y están gestionando ante el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú una frecuencia radial propia 

para elaborar su propia programación. 

Liderazgo.- conciben la radio como un mecanismo que permite educar a 

distancia, por ello sus mensajes son elaborados en tono didáctico. Los mensajes 

se emiten de manera no horizontal. El saber discurre por la radio y las figuras que 

detentan el saber se convierten en los líderes que guían a su pueblo. Por ello la 

radio, al ser considerado un instrumento que hace masivo el mensaje, se ha 

convertido en un espacio fundamental para comunicar. Esta percepción ha 

generado que uno de los puntos de agenda político sea la obtención de una 

licencia propia para el pueblo Shipibo-conibo.  

El liderazgo ejercido por los radialistas seleccionados en la muestra se caracteriza 

por: actitud ética, confianza, compromiso, responsabilidad, autonomía, formación 

de jóvenes, trabajo en conjunto, toma de decisiones colectivas. 

Género.- se puede comprobar que en el espacio radiofónico local aun predomina 

el masculino. La participación femenina en la radio es todavía mínima, participan 

de la programación radial en programas de alquiler (con una frecuencia de una 

hora por semana), cuya temática está en relación con los derechos de la mujer y la 

violencia familiar. Jóvenes generaciones shipibo se están formando en los centros 

de estudios superiores de la Amazonía. Las mujeres aun no tienen presencia 
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destacable en la radio .  13

La actividad que los líderes realizan está estrechamente vinculada a la defensa del 

Medioambiente.- se puede percibir rasgos de ecologismo político en su actividad, 

aunque todavía no se puede determinar una línea precisa que se pueda 

categorizar como tal. Los temas de discusión giran en torno a los impactos del 

cambio climático para su pueblo, problemática que es compartida con otras 

culturas originarias. El asunto de la deforestación (que impacta de manera 

negativa y crucial en su territorio dado que se trata de una cultura cuya actividad 

de subsistencia es la caza y pesca) es un tema recurrente en los programas de 

radio y están a cargo de jóvenes comunicadores organizados en  la Federación de 

Comunidades Nativas de Ucayali-FECONAU. 

Conclusiones 
1.- los líderes locales instrumentalizan la radio para la difusión de sus mensajes 

identitarios. Es un espacio de referencia de los líderes locales quienes entienden 

el medio como imprescindible para su acción, tal es así que gestionan ante el 

Gobierno central la concesión de una licencia propia. 

2.- las formas de expresión simbólica de los radialistas locales tienen una fuerte 

consistencia en los mitos locales. Los cantos, las narraciones, la relación hombre 

naturaleza, son elementos dinamizadores de su expresión y la base de su 

narrativa en defensa del medioambiente y territorio 

3.- la legitimación de los representantes radialistas, activos líderes políticos 

actualmente, se produce a partir del reconocimiento social que les asegura la 

radio.  

4.- los teléfonos celulares y las redes sociales son artefactos tecnológicos que 

están fortaleciendo la comunicación  al interior del pueblo Shipibo-conibo 
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Resumo 
Este artigo busca articular, de forma ainda que sucinta e singular, as bases iniciais e 

introdutórias para uma criação a partir da relação de conceitos advindos da filosofia e do design, 
pois estamos no século XXI onde fazer e pensar design caminham juntas e isso nos coloca diante 
de uma nova forma de fazer e pensar design. A partir de 2010, segundo Chris Anderson 
(ANDERSON, 2012) é possível não só pensar o design, como materializá-lo através das novas 
tecnologias digitais que são as chamadas tecnologias emergentes de fabricação digital 3D. Hoje já 
temos espaços dotados destas novas tecnologias, os FAB LABs que são verdadeiros ecossistemas 
de fabricação digital. Nestes espaços dos FAB LABs a criação é um processo colaborativo (co-
criação) e que se dá por e pela diferença (ROSSI, 2016) daí abordarmos neste artigo conceitos 
relacionados a abertura do design como rizoma, complexidade e emergência (DELEUZE,1995) em 
detrimento de uma articulação mais simbólica sob uma perspectiva filosófica do design (BECCARI, 
2016). Estamos diante de uma nova forma de se fazer e pensar design, portanto estabelecer 
parâmetros que norteiem este processo se torna importante como forma de contribuir para este 
mapa de acontecimentos mundiais. Isto altera sobremaneira a forma como pensamos, projetamos 
e nos relacionamos com os objetos numa época onde o importante é ser em substituição ao ter. 

Palavras-chave: Design, inovação, tecnologia, filosofia maker, co-criação. 

Introdução 

Vivemos num contexto de grande produção e inovação tecnológica. O design 

não pode se manter alheio a estas novas formas de projetar que emergem do 

conhecimento das redes. Se faz necessário pensar o design para além da praxis 

projetual, ou seja, da forma como pensamos o projeto clássico. Pensar design se 

mostra como imprescindível para redesenhar nossa atuação em conjunto com as 

inovações tecnológicas, tais como as de fabricação digital. Entender que 

passamos por uma mudança de paradigmas – as novas formas de fazer e projetar 

aliado às tecnologias – salienta que a tarefa do designer é reconhecer as novas 

formas de se projetar em rede. 

Nossa aposta é sobre o conceito de diferença, que é intrínseco ao cenário 

contemporâneo, e que foi amplamente estudado por Gilles Deleuze no seu tratado 
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Mídia e Tecnologia.
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sobre a diferença e repetição (1988), em detrimento ao universo simbólico, do 

design que foi objeto de estudo do livro de Beccari (2016), em consonância às 

novas formas de criação e projetação que se faz presente hoje nos chamados FAB 

LABs. Estes são espaços colaborativos pautados em premissas que se 

diferenciam da forma como pensávamos e projetávamos no século passado, pois 

estamos diante de uma nova forma, aberta, colaborativa e pautada em conceitos 

relevantes advindos da filosofia da diferença, que é nosso objeto de estudo para 

este artigo. 

O design como forma de articulação simbólica  

Em design temos algumas ferramentas que nos ajudam a desenhar e 

expressar nossas ideias. Não podemos negar que a praxis do projeto é inerente à 

profissão. O designer é então este profissional que sabe projetar e tem o projeto 

como sua ferramenta de trabalho; portanto; saber pensar sobre aquilo que se 

constrói é uma prática que requer a inter-relação entre duas faculdades: a do 

projeto (como praxis projetual) e a do pensar o projeto filosoficamente (a filosofia 

do design). 

Desta forma, se faz necessário elucidar a prática projetual do pensamento 

filosófico – de uma articulação simbólica, como defende Beccari: 

A instauração de métodos e abordagens que tiveram êxito nas engenharias 
e outros domínios do “projeto” — capacidade de responder à desordem do 
mundo em nome de uma intenção que se considera profundamente seria e 
necessária — não me parece eficaz para precisar esta tarefa de expressão 
visual e narrativa implicada no e pelo design. (BECCARI, 2016: 21) 
Portanto, se encararmos o design como um modo de pensamento, de 
conhecimento e de ação análogo ao modo filosófico, aí sim podemos falar 
de uma filosofia do design conforme eu a concebo, defendo e tenho 
desenvolvido. A filosofia de que falo, como um fim em si mesmo, como 
tradução de traduções, pouco ou nada serviria a um design restrito à 
atividade de projeto. Mas é totalmente pertinente para tornar visível este 
constante processo de mediação e (re)criação de significados que se 
abrem, deliberadamente ou não, por meio do design. Não que esse 
processo esteja restrito ao design (passa também pela literatura, pela 
religião, pela ciência, pela própria filosofia e, enfim, pela miríade de 
expressões culturais). A questão é que as narrativas mediadas pelo design 
podem ser compreendidas como enunciados filosóficos que, ao serem 
interpretados, refletem e proporcionam “modos de ser” diversos. 
(BECCARI, 2016: 48) 

O design é plural e mantém uma relação cultural implicada, e todas as 

produções deste gênero possuem um significado e uma visão de mundo – pois 
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toda produção humana é embutida de contexto sócio-histórico e fenomenológico. 

Isso implica não mais pensar o design através de sua capacidade prática, mas sim 

pela sua capacidade simbólica de traduzir visões de mundo diferentes, articular 

símbolos. 

[…] podemos enfim compreender o design como articulação simbólica: uma 
(re)tradução constante, por meio da forma, que abre o mundo para a 
pluralidade das interpretações, para o vigor do simulacro, para a 
intensidade dos fluxos afetivos. Tarefa de “dar forma”, nos termos de 
Flusser, ou maneira de “dar a ver” o mundo — o que implica reconhecê-lo 
como aparência de mundo — por meio das mediações que nos conectam a 
ele. (BECCARI, 2016: 236) 

Refletir sobre como se pensa design é fundamental para entender de que 

forma pode-se repensar como age o designer. Tendo em vista o contexto 

contemporâneo, com produção e inovação tecnológica acelerada, se faz 

necessário repensar o projeto aliado a essas novas formas de fazer. Pensar o 

design como articulação simbólica implica entender também que o processo 

criativo não se dá de forma ex-nihilo, mas sim pela recombinação de imagens e 

símbolos. E, na repetição deste processo articulador, se implica a diferença.  

De um lado, portanto, design implica não um criar ex-nihilo, a partir do 
nada, mas uma articulação simbólica, uma intervenção nos modos de olhar; 
de outro, é apenas frente ao acaso e às convenções que somos impelidos a 
criar. Sob esse viés, fica evidente que quaisquer “novidades” seguem 
formas-rituais já́ consolidadas: o novo não nasce senão por meio de 
imperceptíveis reformulações do velho, mínimos desvios do já conhecido, 
redesign das ocasiões. Não significa que nada de diferente é criado, como 
num eterno remix das mesmas coisas, e sim que a diferença somente se 
introduz no deslocamento “do mesmo para o mesmo”, na repetição e 
acréscimo de acaso. (BECCARI, 2016: 237) 

A diferença como premissa para o projeto em Gilles Deleuze 

 Deleuze é filósofo contemporâneo que desenvolve uma filosofia da 

multiplicidade pautada na diferença. Saber projetar na diferença e saber forjar 

analogias pela diferença é quase que uma obrigatoriedade para o designer no 

século XXI, pois a linguagem digital nos permite elaborar conhecimento a partir 

disso. O que Gilles Deleuze fala sobre a diferença e que nos tange seria: 

A diferença é este estado em que se pode falar de A determinação. A 
diferença "entre" duas coisas é apenas empírica e as determinações 
correspondentes são extrínsecas. Mas, em vez de uma coisa que se 
distingue de outra, imaginemos algo que se distingue - e, todavia, aquilo de 
que ele se distingue não se distingue dele. O relâmpago, por exemplo, 
distingue-se do céu negro, mas deve acompanhá-lo, como se ele se 
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distinguisse daquilo que não se distingue. Dir-se-ia que o fundo sobe à 
superfície sem deixar de ser fundo. De uma parte e de outra, há algo de 
cruel e mesmo de monstruoso nesta luta contra um adversário 
inapreensível, luta em que aquilo que se distingue opõe-se a algo que não 
pode distinguir-se dele e que continua a esposar o que dele se divorcia. A 
diferença é esse estado de determinação como distinção unilateral. 
(DELEUZE, 1988: 36) 

Podemos adiantar que a noção de diferença em Deleuze é quase uma 

oposição à semelhança – até então, seria por meio desta que todo o 

conhecimento se construiria. Contudo, no resgate que promove, Deleuze a 

descreve, dentre muitos modos de ser, como o princípio constitutivo da natureza, 

capaz de articular as mais diferentes ideias, dos mais diferentes gêneros e que 

não há nada de negativo na diferença, sendo ela a origem de toda a positividade – 

e que mesmo através das próprias diferenças é que se instauram as 

aproximações, seja por semelhança, seja por oposição. “Em vez de uma coisa que 

se distingue de outra, imaginemos algo que se distingue” (Ibid, 1988: 36); esta 

afirmação é chave para se entender que a diferença não se dá somente por 

comparação – pois isto significa sempre evocar a aparência da diferença como 

oposição, e, de fato, o mesmo sempre será diferenciado do outro – mas pode, 

também, se dar do mesmo para o mesmo, como no exemplo: o relâmpago se 

distingue do fundo escuro do céu, porém, que seria do relâmpago sem fundo 

escuro que nos permitisse vê-lo? E, contudo, o fundo não se diferencia do clarão 

simplesmente porque não há oposição, mas aproximação de um no outro pelo 

processo da diferença, que nos permite interpretar esta imagem como fundo e 

elemento. Assim, a diferença é este estado de determinação própria, manifestação 

de singularidades dentre as multiplicidades.  

E este movimento interno da diferença do mesmo ao mesmo se dá por 

ocultar em plano de fundo o referencial exterior. A comparação evoca a 

diferenciação do mesmo com o outro. Num resgate ao simulacro, Deleuze 

estabelece uma crítica ao platonismo, baseado na filosofia da representação. 

Contudo, ele evoca antes uma nova visão sobre o simulacro, como “diferença em 

si”: sem referência ao outro, o simulacro compreende a diferençação interna, pois 

não evoca semelhança a algo – visto que este só se dá no movimento do mesmo 

ao outro – e sim o estado da diferença no mesmo. 
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O simulacro é a instância que compreende uma diferença em si, como duas 
séries divergentes (pelo menos) sobre as quais ele atua, toda a 
semelhança tendo sido abolida, sem que se possa, por conseguinte, indicar 
a existência de um original e de uma cópia (DELEUZE, 1988: 124). 
Todo o platonismo, ao contrário, é dominado pela ideia de uma distinção a 
ser feita entre a “coisa mesma” e os simulacros. Em vez de pensar a 
diferença em si mesma, ele já a relaciona com um fundamento, subordina-a 
ao mesmo e introduz a mediação sob uma forma mítica (DELEUZE,1988: 
121). 

E é na forma da repetição que a diferença se implica do mesmo ao mesmo. 

Em suas palavras, “a repetição é simbólica na sua essência; o símbolo, o 

simulacro, é a letra da própria repetição” (Ibid, 1988: 26). O simulacro, por ter 

eliminado a referência com o real, não implica mais atribuir as classes de cópia e 

original, há apenas o símbolo que por ele nele mesmo, e nos fluxos de repetições 

internas, que se impregna a diferença. Quando se concebe um projeto pela 

diferença, será necessário um processo de repetição, como Beccari salienta, “no 

deslocamento ‘do mesmo para o mesmo’, na repetição e acréscimo de 

acaso” (BECCARI, 2016: 237). 

Em suma, a repetição é simbólica na sua essência; o símbolo, o simulacro, 
é a letra da própria repetição. Pelo disfarce e pela ordem do símbolo, a 
diferença é compreendida na repetição. É por isso que as variantes não 
vêm de fora, não exprimem um compromisso secundário entre uma 
instância recalcante e uma instância recalcada, e não devem ser 
compreendidas a partir das formas ainda negativas da oposição, da 
conversão ou da reversão. (DELEUZE, 1988 p. 26) 

Em resumo, diante de uma tarefa de projeto, comumente trabalhamos com 

associações de ideias até se chegar em algo satisfatório como produto deste 

pensamento. No projeto contemporâneo associar ideias díspares, ou seja, traçar 

analogias pautadas na diferença, é que norteiam o processo dialógico do design. 

Nossas associações quase sempre recaem em formas de associação por 

semelhança – por isso ser a diferença essencial, pois ela traz o inovador sobre o 

mesmo. Daí a atenção em formas de associação pela diferença ser pauta do 

nosso estudo, como tarefa de dar forma ao mundo contemporâneo e dotá-lo de 

sentido. 

O Projeto e a Diferença - A relação 

Faz parte da compreensão do mundo contemporâneo ser bombardeado por 

signos e que estes recriam nosso universo simbólico. Produzimos informação 
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como nunca antes, ao ponto de chegarmos a pensar que a inovação pode vir a se 

tornar um processo escasso neste cenário, pois tudo já foi pensado e realizado de 

alguma maneira ou por alguém antes. Contudo, a criação não se dá de forma ex-

nihilo, mas por recombinações. Portanto focar na re-mixagem do processo, saber 

juntar as diferenças do mundo em nossos projetos. Enquanto um profissional 

criativo, o designer deve pensar na diferença dos processos e dos símbolos a fim 

de dar forma inovadora. O design sai do escopo da resolução de problemas 

somente, para saltar para a esfera onde propor projetos novos e novas formas de 

se projetar são necessários. Esta tarefa e a capacidade de buscar conhecimento 

em diversas áreas, ao mesmo tempo que se projeta suas supostas conexões e 

articulação de saberes: 

[…] a articulação simbólica operada pelo design torna-se central por 
abranger as ideias de uma “imitação criativa” (na esteira da ars romana), de 
simulacros que não escondem nada mas que nos situam numa existência 
sempre mediada e explicitam um mundo como aparência de mundo, e de 
um “espelhamento” dos gestos pela repetição ritual, o que tende a valorizar 
mais o registro estético-convencional, do “rito-pelo-rito”, e menos o da 
funcionalidade, das necessidades e dos propósitos. (BECCARI, 2016: 242) 

Nosso foco está nas articulações vivas e mutantes, conexões criativas dentro 

do processo cognitivo – como Deleuze diz, todo pensamento é um ato de criação, 

no que tange a capacidade de ponderar possibilidades, de articular imagens 

virtuais, de prever as consequências e intermediações futuras. Esta é a forma de 

se pensar design pautado na diferença: articular pela diferença. A diferença é 

resultado desta mistura entre entre real e virtual, enquanto o novo acaba de 

nascer o antigo ainda existe, coexistem. (ROSSI, 2016). 

A forma de realizar esta proposta se evidencia, por exemplo, nos coletivos: 

um grupo composto por pessoas com repertórios diferentes, habilidades 

diferentes, unidas pelo objetivo em comum. E quanto maior o número de 

integrantes, maior a complexidade, e consequentemente a diferença implicada. Da 

mesma forma o caráter de entrosamento das diferentes disciplinas das quais 

dominam os membros: um projeto interdisciplinar não apresenta diálogos, apenas 

presença de mais de uma disciplina; um multidisciplinar conglomera articulações 

determinadas e pontuais entre as partes; já um projeto transdisciplinar cresce 
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imensamente em complexidade, pois adota um sistema de organização complexa 

por rizomas. Estes, de acordo com Deleuze: 

É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão 
superior, mas, ao contrário, da maneira simples, com força de sobriedade, 
no nível das dimensões de que se dispõem, sempre n-1 (é somente assim 
que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o 
único da multiplicidade a ser constituída; escrever n-1. Um tal sistema 
poderia ser chamado de rizoma. (DELEUZE, 1995: 15) 

O sistema de rizomas opera por complexidade caótica, de forma que não 

existe mais linearidade ou começo e fim, partes ou todo – apenas o é. “Qualquer 

ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (Ibid, 1995: 

15). Portanto, se não o mais importante ponto, um projeto pela diferença há de ser 

transdisciplinar e rizomático. Todas as ideias e repertórios, todos os fatores 

constituintes devem ser interligados num diálogo constante, sempre por n-1, cada 

vez mais as partes se dissolvem no todo, assim aflorando uma organização 

rizomática: conexão de tudo com tudo. 

Este sistema de organização que os coletivos transdisciplinares possuem é 

uma subversão da estrutura top-bottom em detrimento de uma emergência 

bottom-up, afloramento de projetos horizontais. Quebra de hierarquia em 

detrimento de um sistema uníssono, no qual qualquer decisão há de ser consenso, 

e não imposição vertical de finalidades. Organizados desta forma, surgem 

coletivos e startups que vêm para quebrar com o modelo industrial vigente, no qual 

apenas os grandes centros de produção possuem os meios de fabricação, regidos 

por uma estrutura verticalizada. 

De tal forma que nas garagens e sótãos, estas iniciativas que outrora foram 

pequenas, têm o mesmo início: o fazer. Com um objetivo em mente, buscou-se 

tornar um projeto real. Este desejo, o de estartar projetos, é o que dá gás ao 

movimento maker: consumidores que se tornam produtores. Os makers possuem 

o desejo de fazer, e isto implica no aprendizado de técnicas para atender a 

necessidades, projetos pessoais. Este modelo de fabricação pessoal está 

ganhando cada vez mais instrumentos com o desenvolvimento de inúmeras 

tecnologias de impressão 3D, corte a laser; as chamadas tecnologias de 

fabricação digital. Democratização dos meios de produção. 
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Este modelo se intensifica com o surgimento e ampliação das redes, que 

conectam pessoas, ideias e meios. Plataformas de compartilhamento de projeto 

como Instructables, GitHub, entre outros, permitem que os projetos se mantenham 

virtuais, cabíveis de atualizações: existência no gerúndio dos projetos, in-progress, 

de forma que sua atualização não elimina sua presença virtual, coexistência 

projetual no par virtual-atual. Assim, um projeto pode ser realizado por alguém e 

aprimorado por outro, e jogado novamente à nuvem. E neste processo de 

desenvolvimento e compartilhamento de projetos abertos, se torna possível que 

estes sejam estartados e desenvolvidos em qualquer lugar com acesso à rede. E 

isto gerou consequências: a quebra do modelo industrial como conhecemos – 

locus fixo de fabricação – e a promoção de uma nova revolução Industrial.  

Apenas quando os computadores foram combinados com as redes, e 
ultimamente a rede de todas as redes, a internet, é que realmente 
começaram a transformar nossa cultura. E até mesmo o último impacto 
econômico da computação talvez não seja sentido nos serviços 
transformados pelo software (apesar de que há muitos deles), mas, ao 
invés, de como eles transformam o mesmo domínio em que as duas últimas 
revoluções o fizeram: no trabalho de fazer as próprias coisas. [...] Mas não 
foi uma revolução industrial até que teve um efeito democratizante e 
amplificador similar, algo que só está acontecendo agora. Ainda, a terceira 
revolução industrial é melhor vista como uma combinação da fabricação 
digital e da fabricação pessoal: a industrialização do movimento maker. 
(ANDERSON, 2012: 40-41) 

Novas possibilidades de se pensar e projetar em design 

Nestas plataformas de co-criação, são presentes projetos nos quais os 

potenciais colaborativos e de interferência do usuário são muito grandes e sempre 

bem-vindos. Isso promove uma interatividade no processo criativo, pois o uso das 

redes nos permite ter contato com outros usuários e também fornece ferramentas 

para que possamos colaborar on-line no processo. Com isso, evidenciamos duas 

consequências: um aumento do número de pessoas interessadas e capazes de 

desenvolver projetos, os makers; e em segundo, um novo modelo projetual a nível 

global: a internet como ferramenta de auxílio ao projeto. Se antes existia o 

problema de tempo, espaço e meios de produção de pequenos projetos, hoje, isto 

é totalmente possível, graças às tecnologias de fabricação digital: máquinas 

capazes de simular processos industriais de precisão, a fim de produzir objetos de 

alta qualidade sob baixa demanda. E com isso surgiu uma rede de laboratórios 
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chamados FAB LABs: espaços tecnológicos que estartam projetos pessoais 

através das tecnologias de fabricação digital: 

A dimensão “rede” está inscrita na essência do Fab Lab por diversos 
motivos. Primeiramente, os Fab Labs seguem a internet e, como tal, são 
formidáveis plataformas de inovação colaborativa. Em segundo lugar, 
facilitam sobremaneira a abertura, a conexão entre pessoas e 
organizações, as trocas e os cruzamentos entre os membros que o utilizam. 
Além disso, o kit padrão de máquinas por comando numérico comum aos 
diferentes Fab Labs permite replicar processos desenvolvidos em qualquer 
laboratório, independente de sua localização. (EYCHENNE e NEVES, 
2013: 12) 

Os FAB LABs são a resposta para uma comunidade global de pessoas que 

gira em torno do projeto: espaços tecnológicos que se replicam pelos quatro 

cantos, com o mesmo padrão de máquinas e a mesma proposta. São portas de 

atualização de projetos virtuais e virtualização de projetos atuais. As regras do 

jogo mudaram e neste novo paradigma a evolução criativa dos objetos é 

incessante e extremamente prolífica. E essa rede está em constante expansão, de 

forma que reúne cada vez mais pessoas, dos mais diferentes backgrounds: um 

espaço aberto na comunidade que reúne interessados e curiosos sob a mesma 

premissa, desenvolvimento de projetos pessoais e a busca por novas questões e 

suas soluções. Além disso, possibilita a conexão de pessoas para 

desenvolvimentos de projetos colaborativos: FAB LABs como catalisadores da 

formação de coletivos. São espaços que reúnem pessoas dispostas a fazer, de tal 

forma que a emergência de articulações projetuais promove o efeito incubadora: 

fornece as condições necessárias para que estes coletivos se desenvolvam. 

Uma questão pertinente a este cenário global, que nos é novo e que traz 

novas premissas e contribuições para o projeto, seria como unir pessoas ao redor 

de uma comunidade (seja local ou global) para colaborar no mesmo projeto, 

considerando repertórios diversos, backgrounds diferenciais; uma forma 

extremamente complexa de projetar? Esta premissa não estava inclusa na forma 

de se projetar no século XX, no design de produção em série. Como agrupar - pela 

diferença - conhecimentos em torno de um mesmo projeto em prol de mesmo fim? 

Pois é este fim em comum que une as pessoas pela novidade e pela possibilidade 

de emancipação. O espaço aberto que recebe a todos os interessados, os meios 

para se fazer, o prospecto de resolver uma necessidade você mesmo: o 
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empoderamento do consumidor em produtor. A cultura maker nasceu para 

transformar o cidadão comum, que apenas consome, e capacitá-lo a desenvolver 

produtos de sua necessidade ou desejo, ou seja, o emancipa na condição daquele 

que produz aquilo que consome, e isso tem sido chamado de prossumidor 

(ANDERSON, 2012) A consciência global de projetistas que remixam projetos para 

o único fim de aperfeiçoá-los. A perpetuação do modelo aberto de projeto é 

também um aspecto chave do movimento maker e o consequente projetar pela 

diferença. 

A compreensão do projetar pela diferença se revela como uma necessidade 

diante dos novos paradigmas mundiais, nos quais habilidades e projetos dos mais 

diversos se conectam numa rede rizomática que vai se ramificando (DELEUZE, 

1995). Podemos pensar numa possível atualização do exercício do designer: um 

metaprojetista que articule projetos, que sistematize as diferenças, que por fim 

traga ordem ao crescente caos informacional que vivemos. Revela-se, por fim, o 

designer como um profissional capaz: a emancipação do designer como 

articulador de complexidades e gerador de novas possibilidades, capaz de propor 

novos projetos e não somente resolver problemas. Projetar pela diferença e propor 

diferenças no mundo atual parece ser uma hipótese mais que real. Trata-se de 

uma da criação de uma espécie de hiper-realidade (BAUDRILLARD, 1991): 

incapacidade de distinguir real de ficção pelo domínio do simulacro, onde o design 

pode vir a contribuir de sobremaneira ao associar-se a novas áreas do 

conhecimento. 

O que toda uma sociedade procura, ao continuar a produzir e a reproduzir, 
é ressuscitar o real que lhe escapa. É por isso que esta produção ‘material’ 
é hoje, ela própria, hiper-real. Ela conserva todas as características do 
discurso da produção tradicional, mas não é mais que a sua refração 
desmultiplicada (assim, os hiper-realistas fixam na verossimilhança 
alucinante um real de onde fugiu todo o sentido e todo o charme, toda a 
profundidade e a energia da representação). Assim, em toda a parte o 
hiper-realismo da simulação traduz-se pela alucinante semelhança do real 
consigo próprio. (BAUDRILLARD, 1991: 34) 

Buscamos no designer, então, a possibilidade de articular os símbolos de 

forma a condizer com os novos paradigmas que emergem das redes. Trata-se de 

um designer capaz de compreender as relações complexas que a diferença 

implica na articulação promovida, formas de ser pautadas num hiper-real, que por 
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seus movimentos internos rearticule sua própria forma, para perpetuar diferenças 

nas repetidas interpretações que promovemos, a fim de remixar o real a outras 

realidades - simulacros. Exige-se do designer a capacidade de fazer a conexão 

entre o real e o mundo dos simulacros, ou seja, entre o universo das sensações e 

das representações. 
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Resumo 
A crescente digitalização propicia a expansão das informações e conexões das 
redes de comunicação. Ao mesmo tempo em que caminhamos para que o ser 
humano se torne cada vez mais digitalizado, as aceleradas transformações levam 
também a uma saturação tecnológica instigando a necessidade de que se 
encontre um ponto de equilíbrio. Nessa linha de pensamento, surgem então os 
princípios do que pesquisadores estão denominando como era pós-digital. Como 
uma maneira de vivenciar esse momento do pós-digital, ocorre a interação do ser 
humano com os processos digitais/virtuais e analógicos envolvidos, resultando na 
construção de um conhecimento híbrido. Através de revisão bibliográfica, o 
presente estudo faz uma reflexão e clarificação sobre o processo de construção 
desse conhecimento híbrido na era pós-digital sob a ótica da nova ecologia dos 
meios. Destacando como o mesmo pode ser significativo para o projeto de design 
e o desenvolvimento artístico e artesanal da sociedade, e fundamentando a 
importância da atividade de registro e manipulação de conhecimentos referentes a 
práticas culturais.  

Palavras-chave: Pós-digital, Mídia, Design, Digital, Analógico. 

Introdução 

O mundo contemporâneo é dominado pela globalização com as tecnologias 

digitais, e a crescente digitalização propicia a expansão das redes de 

comunicação. A complexidade das informações domina nosso cotidiano através 

das mídias variadas com o uso da internet, e a saturação digital eminente desse 
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desenvolvimento traz a necessidade de uma consciência universal de mudança. 

Ao mesmo tempo em que caminhamos para que o ser humano se torne cada vez 

mais digitalizado, e que essa digitalização seja democrática e abrangente, as 

aceleradas transformações levam também a uma saturação tecnológica que se 

intromete e transforma o modo de vida da sociedade, inquirindo a necessidade de 

que se encontre um ponto de equilíbrio. Nesse sentido, surgem então os conceitos 

que fundamentam a era pós-digital e que serão abordados neste artigo. Como 

uma forma contundente de se vivenciar esse momento do pós-digital, ocorre uma 

interação do ser humano com os processos digitais em conjunto com os processos 

analógicos, condicionando os dois universos a se unirem para tornar os métodos 

mais completos e estabelecer a construção de um conhecimento híbrido.  

O embasamento teórico deste trabalho se fundamenta na busca desse hibridismo, 

onde técnicas manuais se entrelaçam e interagem com o meio virtual. Nesse 

contexto, sob a ótica da nova ecologia dos meios, as pessoas se tornam agentes 

produtores, receptores e disseminadores de conteúdo. E, para a produção desse 

conteúdo, a área do design, das artes e do artesanato se apresentam como 

potenciais campos de pesquisa e desenvolvimento onde o processo híbrido pode 

ser aplicado. Assim, nesta nova realidade hiperconectada, a interação entre 

analógico e digital consolida um cenário expandido que potencializa os métodos 

de criação, produção e disseminação do conhecimento por meio de técnicas 

manuais tradicionais. Levantando, portanto, questionamentos sobre como 

designers, artistas e artesãos podem se conectar com as tecnologias digitais e 

expandir as fronteiras da criatividade e de novas estratégias de produção.  
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A sociedade da informação 

A sociedade moderna, especificamente a partir de meados do século XX, no 

período pós-segunda guerra mundial, protagonizou diversas mudanças em sua 

organização através do desenvolvimento tecnológico (KUMAR, 2006). Com a 

população saindo de um momento de crise, restrição e austeridade as pessoas se 

viram seduzidas pelas facilidades e possibilidades da tecnologia, incorporando 

cada vez mais os aparatos ‘futuristas’ em seu cotidiano, e evoluindo para uma 

nova era da comunicação. Como um reflexo dessa sociedade altamente 

tecnológica e em constante transformação, Kumar (2006) afirma que, no final da 

década de 70 e início da década de 80, a mais notória teoria pós-industrial pode 

ser observada por meio da interpretação da sociedade moderna através do termo 

‘Sociedade da Informação’. Toffler (2007) em seu livro “A Terceira Onda”, ao se 

referir a uma sociedade baseada na informação, afirma que existem novas regras 

para esta nova vida, construída perante uma economia e meios de comunicação 

massificados sobre novas estruturas sociais e familiares. Assim, buscando 

classificar e elucidar esta nova formação social, a informação se torna matéria 

prima e passa a ganhar destaque e notoriedade por meio do intenso avanço das 

tecnologias de comunicação (CASTELLS, 2016).  

A expansão das tecnologias a favor da comunicação foi significativa para a 

mudança da sociedade. Ao longo da história, a comunicação sempre foi símbolo 

de poder exercido pelo comunicador que detinha, não só a mensagem, mas 

também o meio por onde ela se realizava. A invenção da prensa de tipos móveis 

em meados do século XV por Gutenberg, permitiu que a produção de conteúdos 

comunicacionais aumentasse e se disseminasse, contribuindo para a difusão e 

popularização da escrita, se tornando a maior revolução comunicacional até 

aquele momento (RENO; FLORES, 2012). Entretanto, nada se compara com o 

rápido desenvolvimento tecnológico ocorrido no século XX e de como isso 

influenciou na produção, distribuição e manipulação das informações. A invenção 

dos telégrafos, assim como do rádio, deu notoriedade ao comunicador pela 

iminente possibilidade de enviar mensagens de áudio a longa distância, em um 

curto espaço de tempo. Então, com o surgimento da televisão, a comunicação em 

massa se popularizou (STRAUBHAAR; LAROSE, 2004) e proporcionou uma troca 

abundante de informações com a formação de uma grande ‘aldeia 
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global’ (MCLUHAN, 2006), onde, de uma certa forma, todos estariam 

interconectados.  

Apesar de toda a evolução social que estas tecnologias proporcionam, a maior 

conexão de informações ocorreu mesmo com o advento do computador pessoal 

conjuntamente com o uso da World Wide Web. O surgimento da internet foi 

significativo para a comunicação e trouxe a possibilidade da troca de dados e 

conhecimento entre todos os cantos do mundo, com velocidade em tempo quase 

real. Paralelamente à internet surge, então, a hipermídia, conceito que abarca o 

espaço hipertextual onde ocorre a apresentação de informações visuais e sonoras, 

e onde todo esse compartilhamento de conhecimentos caracteriza a primeira fase 

da internet, conhecida como web 1.0 (LANDOW, 1995). 

Embora o surgimento de um ambiente novo como a web 1.0 fosse carregado de 

potencialidades, a comunicação ainda era feita de maneira unilateral, onde um 

comunicador emite a mensagem na rede e muitos receptores a acessam. Com o 

surgimento da web 2.0, esse fluxo comunicacional foi alterado, e o trânsito das 

informações passou a ocorrer em mais de uma direção. Com os conteúdos 

produzidos pela sociedade se organizando em redes de acordo com as 

necessidades e interesses dos usuários, a web 2.0 tem como característica básica 

a interatividade e a participação na produção de conteúdo por parte daqueles que, 

até então, eram apenas receptores da mensagem (CASTELLS, 2016). 

Com a interatividade e a possibilidade de mão dupla no caminho comunicacional, 

se consolida a blogosfera, onde a sociedade contemporânea almeja um espaço 

colaborativo para difusão de suas informações e mensagens. Gillmor (2005) 

argumenta que “nós somos a mídia” e os usuários integram uma rede de 

informações, sendo responsáveis não apenas pela recepção, como também pela 

produção e disseminação do conteúdo. Gillmor (2005) coloca também, que a 

característica fundamental para a comunicação contemporânea se trata 

justamente desse diálogo abrangente e interativo, onde ‘a sociedade é 

líquida’ (BAUMAN, 2001) e onde todos têm capacidade de definir os caminhos 

futuros a partir de suas decisões e experiências pessoais (RENÓ, 2011). Para 

complementar, Mendes (2006) afirma que os desejos e as aspirações das pessoas 

mudam junto com os meios tecnológicos, e as novas tecnologias de informação e 
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comunicação (TICs) alteram não apenas o modo de vida das pessoas, como 

também o modo como elas interagem, percebem e se relacionam com o ambiente. 

Sob o olhar da nova ecologia dos meios 

Na década de 70, em meio a uma sociedade com forte tendência ao 

desenvolvimento tecnológico, o professor e teórico da comunicação Neil Postman 

cunhou pela primeira vez o termo Media Ecology, se referindo à coleção de 

Tecnologias da Informação e Comunicação que compunham o ambiente midiático 

e comunicacional e suas relações (STRATE, 2016). Lum (2006) conceitua que a 

nova ecologia dos meios estuda as mídias enquanto ambientes, onde técnicas e 

tecnologias são procedimentos de informação e comunicação que interferem nas 

relações sociais e culturais do ser humano. As ferramentas digitais copiam e 

reproduzem as instâncias do nosso cotidiano. O Instagram simula a função do 

porta-retrato, o Facebook substitui o diário de papel e a TV divide espaço com o 

YouTube. Nesse contexto, Levinson (2012) coloca que a mídia não pode mais ser 

entendida como uma nova mídia, mas sim como uma ‘nova nova’ mídia para 

enfatizar o grau de disruptura proposto por essa nova ecologia dos meios.  

Com uma realidade profusa, o fluxo comunicacional assume a interatividade 

tornando o receptor da mensagem também um produtor de conteúdo, 

caracterizando a figura dos prossumidores (TOFFLER, 2007).  Com essa cultura 

de emissão/recepção da mensagem podendo ser centrada em um mesmo usuário, 

passa a ser reforçada a possibilidade de construção ativa do conhecimento, onde, 

ao mesmo tempo em que um indivíduo procura vídeos tutoriais no Youtube, por 

exemplo, também realiza o upload de novos vídeos com as técnicas aprendidas 

em sua forma original ou modificadas por sua intervenção.  

O pós-digital  

O termo ‘pós-digital’ pode ser usado para caracterizar uma era na qual estamos 

adentrando paulatinamente para sobrepor a era digital que vivemos. Algo que 

Cramer (2015) detecta como um “desencanto” com os sistemas de informações 

digitais e uma revalorização de processos humanizados. Mais do que isso, o pós-

digital pode ser considerado um momento de ir além da digitalização e contribuir 

para evoluir esse aspecto dominante da nossa atual sociedade. Berry e Dieter 
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(2015) ressaltam que esta nova frente permite o pensamento através do 

imaginário tecnológico da sociedade computacional, ao mesmo tempo em que 

eleva a possibilidade da formulação de críticas e contestações à estrita e 

compulsória digitalização. Contudo, o pós-digital vai além de um movimento de 

objeção, e busca gerar a oportunidade de integrar as tecnologias digitais com os 

aspectos analógicos do cotidiano, contribuindo para a construção de uma rede de 

informações híbridas e colaborando para o compartilhamento de conhecimentos.  

De acordo com Cheatle e Jackson (2015), a tendência do pós-digital aparece de 

uma prática digital que não centraliza sua atenção apenas nas questões 

tecnológicas e permite restaurar o equilíbrio entre o trabalho criativo manual e o 

digital. Nesse contexto colaborativo, uma rede de informações complexas surge da 

interação entre sistemas “digitais, biológicos, culturais, espirituais, cibernéticos e 

reais” (ALEXENBERG, 2011, p.35). O crescimento de um diálogo entre diferentes 

campos de pesquisa e desenvolvimento facilita a oportunidade de se criarem 

trabalhos artísticos colaborativos inovadores e experimentais. Alexenberg (2011) 

afirma que os artistas da era pós-digital assumem o papel de educadores que 

incitam em métodos de colaboração, integrando tecnologias digitais aos processos 

do dia a dia, e criando oportunidades para trabalhos que encorajam a troca de 

conhecimento. 

Santaella (2016) complementa que, embora os variados pontos de vista nas 

publicações que visam caracterizar a era pós digital, todos convergem para uma 

mesma opinião fundamentalmente crítica sobre a impregnação do digital e a sua 

representação na sociedade atual, buscando alternativas para se encontrar uma 

harmonia entre humano e máquina. 

A construção do conhecimento híbrido 

A combinação eminente de meios analógicos com meios digitais sintetiza um 

processo de conhecimento híbrido. Pode-se supor que este hibridismo em questão 

é algo que existe e perdura desde que as tecnologias digitais foram 

implementadas. Afinal, todo processo digital tem em algum momento um processo 

analógico envolvido. Cramer (2015) afirma que mesmo que a informação tratada 

possa ser totalmente digital, independente da mídia utilizada, sempre haverá 

alguma etapa analógica inerente, seja na interpretação eletrônica de 0 e 1 ou em 
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qualquer outra instância funcional do aparelho. Além disso, quando em um 

processo de modelagem digital, por exemplo, obviamente existirá um processo 

analógico anterior atribuído, ainda que seja apenas em termos de conhecimento 

teórico da técnica de desenho e concepção da forma. Afinal, a cibernética e as 

tecnologias de informação, por mais digitais que possam ser, são meios de 

tratamento de conhecimentos humanos, criados por humanos e aplicados na 

sociedade.  

Embora essa relação entre analógico e digital esteja automaticamente embutida 

no âmbito tecnológico, por meio dos princípios do pós-digital, ocorre uma 

abordagem paralela onde a junção entre o mundo online e offline pode ser 

transferida como sustentação para o impulso de processos híbridos que 

revalorizam práticas analógicas artesanais e aportam possibilidades inovadoras ao 

projeto de design. Assim, no cenário do pós-digital, o design é uma área que 

permite o desenvolvimento de métodos estratégicos na geração de conteúdo, 

estabelecendo uma colaboração entre técnicas artísticas e projetuais com práticas 

digitais. Este processo traz uma perspectiva abrangente por meio de uma relação 

direta entre métodos de design e métodos computacionais (KENNING, 2008). 

Treadaway (2007) complementa que essa relação com a internet promove práticas 

criativas e estimula a comunicação e manipulação de conceitos visuais digitais 

combinados com as habilidades manuais analógicas.  

Com o intuito de dar assistência e melhorar as condições de vida do ser humano e 

do seu processo de desenvolvimento tecnológico, as ferramentas digitais podem 

apresentar diversas funcionalidades na sociedade, como auxiliar na substituição 

de alguma outra ferramenta defasada, apoiar a otimização de processos habituais 

ou mesmo facilitar a colaboração entre técnicas. Nesse sentido, Kenning (2015) 

afirma que artistas e designers podem usufruir da programação para o 

desenvolvimento de novas metodologias de criação, sem deixar de apreciar as 

técnicas analógicas.  

A produção do conhecimento híbrido (Figura 1) pode ser estabelecida por um 

processo cíclico que inicia com a prática analógica que será transferida para os 

meios digitais.  

Figura 1: Representação do fluxo de produção do Conhecimento Híbrido 
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Fonte: Figura 

elaborada pelos autores. 

A quesito de demonstração (Figura 1), essa prática foi determinada nesta pesquisa 

por meio das técnicas manuais de produção artesanal. No ambiente digital, o 

método artesanal poderá será tratado de maneira passiva ou ativa. Quando 

passiva, o conhecimento será apenas registrado como um dado importante a ser 

guardado para a história e identidade ao qual tem origem, podendo ser 

futuramente divulgado. Quando ativa, o conhecimento analógico é digitalizado e, a 

partir de seus princípios e fundamentos lógicos, poderá ser manipulado e alterado 

para futuras aplicações, como no caso de um projeto de design ou arquitetura. A 

combinação da prática analógica com a prática digital condiciona em fundamentos 

para estabelecer uma prática híbrida, onde ocorrerá a materialização do 

conhecimento que será uma nova fonte de conteúdo analógico e servirá 

novamente de input para o processo.  

A continuidade do processo acarreta uma metodologia que se adequa aos 

conceitos do pós-digital, justificando que tanto a etapa digital quanto a analógica 

representam igual importância na produção de conhecimento. Dessa forma, é 

possível constatar que o ambiente digital virtual oferece uma ampla gama de 
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oportunidades criativas, permitindo que o foco do projeto a ser criado esteja 

principalmente nos métodos utilizados. Em uma tentativa de se romper com o 

paradigma industrial, Walters e Thirkell (2007) afirmam que estas práticas híbridas 

provocam sinergias criativas e resultam em uma interdisciplinaridade de 

profissionais de arte e design com especialistas de outros campos, exprimindo 

uma variedade de conhecimentos, habilidades e técnicas. No decorrer da criação 

poética, as tecnologias emergentes apresentam novas formas de se explorar e de 

se refletir criticamente sobre o mundo no qual vivemos. 

As práticas artesanais e os meios tecnológicos 

Borges (2011) se refere ao artesanato como um saber que “constitui um valioso 

patrimônio, que pode funcionar como uma força propulsora de um 

desenvolvimento mais justo e equânime” (BORGES, 2011, p.14). A sociedade 

contemporânea hiper-digitalizada necessita tomar consciência e abarcar os 

aspectos da atividade artesanal e o que ela representa dentro de cada cultura. 

Levy (1995) afirma que “ao conservar e reproduzir os artefatos materiais com os 

quais vivemos, conservamos ao mesmo tempo os agenciamentos sociais e as 

representações ligados a suas formas e seus usos” (LEVY, 1995, p.46).  

A exemplo dos processos híbridos possíveis, tomou-se como significativo neste 

trabalho, a realização de um olhar especial aos métodos de artesanato têxtil. As 

atividades artesanais domésticas têxteis, como o crochê e o tricô, apresentam 

princípios matemáticos com um potencial inovador quando associadas com as 

práticas digitais, podendo trazer novas oportunidades para o processo do design.  

Considerando o esquema da construção do processo híbrido fundamentado na 

Figura 1, pode-se apresentar dois projetos inovadores que se encaixam nos 

conceitos abordados. O primeiro exemplo (Figura 2) é o projeto de aplicativo para 

celular Spyn, desenvolvido pela pesquisadora Daniela K. Rosner, onde o objetivo 

principal é registrar a atividade artesanal, o mapeamento do processo e o 

compartilhamento da obra e do conhecimento do artesão.  Rosner (2010) afirma 

que o aumento da computação sugere uma transição acelerada das práticas 

físicas para as digitais. Assim, a prática analógica da técnica do tricô pode ser 

registrada digitalmente e resultar em uma prática híbrida onde o usuário irá fazer 
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uso da mídia para aprender e reproduzir o conhecimento por meio da atividade 

manual.  

Figura 2: Processo de construção de conhecimento híbrido por prática digital passiva. 

#  

Fonte: Figura elaborada pelos autores a partir das imagens: a.) http://sheepandstitch.com/learn/
how -to-knit/; b.) Rosner (2010); c.) http://aaronbrako.com/loop). 

Na Figura 3a se visualiza um outro exemplo onde a prática analógica da 

tecelagem e seus princípios matemáticos de construção de trama podem ser 

manipulados digitalmente. No exemplo apresentado por Zubin (2010), na Figura 

3b, a trama baseada na técnica de tecelagem foi entendida e transformada em 

algoritmo por meio do software Grasshopper. Na Figura 3c, o mesmo algoritmo é 

modelado em 3D no aplicativo gráfico Rhino. Esse processo pode ser 

materializado posteriormente, em uma prática híbrida, em diversas aplicações 

dependendo do projeto de design. No caso da Figura 3d, a aplicação se deu na 

arquitetura, no projeto de Lars Spuybroek (2008).  

Figura 3: Processo de construção de conhecimento híbrido por prática digital ativa.

#  

!       •      Design e Tecnologias Digitais67



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

Fonte: Figura elaborada pelos autores a partir das imagens: a.) https://peggyosterkamp.com/peggy 
s-weaving-ips-tips-hemstitching/; b.) Zubin (2010); c.) Spuybroek (2008). 

A associação dessas técnicas díspares, entre métodos analógicos e digitais, é o 

que auxilia na fundamentação de um processo híbrido de construção de novos 

conhecimentos. Essa relação é a base do pós-digital, trazendo uma expansão das 

fronteiras de cada instância artística ao serem estas trabalhadas em uníssono. 

Santaella (2016) configura que o pós-digital não distingue entre velho e novo, mas 

instiga na mistura de tecnologias numa “experimentação cultural”. Cramer (2015) 

afirma que uma escolha no pós-digital deve ser realizada com base no propósito a 

ser resolvido, onde o que importa é uma análise assídua e uma escolha inteligente 

do processo que melhor atenda às necessidades do problema. É olhar com 

abrangência a esfera do projeto, entendendo o sistema e buscando fazer do 

designer ou do artista, seu agente de solução. Trazendo por conveniência, uma 

nova função e uma revalorização para técnicas ‘antigas’ e analógicas, como o 

caso do artesanato.  

Considerações 

As mídias digitais trazem espaços alternativos para que profissionais possam 

expandir seus métodos de criação e aprimorar suas habilidades. Mais do que isso, 

elas permitem a geração de ambientes virtuais de divulgação e compartilhamento, 

disseminando conhecimento e entrelaçando áreas diferentes. O crescimento da 

rede de informações e conexões entre as pessoas traz à tona uma emergência de 

grupos colaborativos e, partindo dessa premissa, aflora um hibridismo que 

estabelece não apenas o vínculo entre analógico e digital, como também o 

incentivo a transdiciplinaridade, estabelecendo um método contínuo onde o 

conhecimento será produzido, registrado e alterado pelo usuário. 

Por meio das recentes publicações sobre o pós-digital e a nova ecologia dos 

meios, essa pesquisa buscou fundamentar os conceitos de comunicação que 

suportam o conhecimento híbrido entre técnicas analógicas e digitais. A partir da 

fundamentação teórica foi gerado um esquema clarificando as possíveis etapas do 

processo de construção desse conhecimento. O desenvolvimento de uma 

metodologia se justifica por um melhor entendimento e refinamento dos métodos. 

No caso exemplificado das técnicas artesanais, se estabelece a consciência de 
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que cada etapa possibilita em um registro cultural importante e na valorização da 

história e identidade da sociedade. Quando no caso da atividade projetual do 

design, se fortalece a expansão dos processos criativos que a combinação entre 

técnicas analógicas e digitais possibilita. Nesse caso, as fronteiras do processo de 

design podem se expandir ainda mais se junto à essas propostas aderirmos os 

princípios da biomimética, numa associação de materiais inteligentes e 

sustentáveis em equilíbrio com os processos e sistemas da natureza. O design, 

então, se concretiza como uma ferramenta projetual interdisciplinar e intermidiática 

capaz de sustentar grupos colaborativos e ampliar o panorama criativo na atual 

sociedade da informação hiperconectada e prossumidora.  

Por fim, não importa se estamos falando sobre os conceitos de processo híbrido 

ou sobre as definições da era pós-digital, ambas tendências apontam para a 

mesma direção. Um fluído movimento compassado onde um conjunto de 

ferramentas digitais e tecnológicas se envolvem em sintonia com métodos 

humanizados.  
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Resumo: 

A prática do jogo remonta desde tempos longínquos e remete às diversas 
atividades, ligadas ao entretenimento, ao aprendizado, às crenças e esportes. O 
ser humano fez dessa prática um hábito e continuou a implementá-la no decorrer 
do tempo, com novas tecnologias e possibilidades. A evolução tecnológica 
proporcionou o desenvolvimento de computadores e constantemente os evolui, 
fator que viabilizou aos jogos um novo âmbito para se expandir, o meio digital. 
Essa evolução culmina nos dias atuais, na possibilidade de interação com 
personagens de design realista em cenários oníricos com texturas e formas 
apuradas e com visualização estereoscópica (três dimensões). Esse poder de 
processamento de imagens traz ao jogador atual diversos estímulos e novos 
questionamentos sobre a influência do design e da tecnologia no meio interativo. 
Sob essa perspectiva, esse artigo aborda os aspectos do design visual, ligados à 
imersão do usuário. Sua ênfase recai sobre jogos tridimensionais, a construção 
visual desses ambientes e os sistemas de visualização estereoscópicos. Com 
intuito de expor a influência do design visual no engajamento do usuário nos 
universos dos jogos digitais, são discutidos trabalhos de autores relacionados ao 
design como Vilem Flusser, às mídias e tecnologias como Janet Murray e Miriam 
Ross, e também a conceitos de engajamento do usuário como Mihaly 
Csikszentmihalyi. O foco principal recai sobre a representação espacial, as 
propriedades da visualização estereoscópica como ferramentas de linguagem e a 
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construção de imagens digitais e aparatos sob o ponto de vista da crescente 
evolução tecnológica.  

Palavras-chave: 3D; Jogos; Design visual; Representação espacial; 
Estereoscopia.  

Introdução 

A cultura do ser humano pode ser considerada um processo em constante 

modificação. Os elementos disponíveis para nossa interação, sejam esses 

naturais ou os objetos que criamos, influenciam em nosso dia a dia, na maneira 

como organizamos nossas sociedades e nos comportamos. No entanto, alguns 

aspectos permanecem mesmo com essa constante modificação: os jogos se 

caracterizam como um exemplo dessa condição. Segundo Huizinga (2014, p. 03) 

“O jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições 

menos rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana [...]”.  

Segundo o autor, jogar não é exclusivo do ser humano, os animais também 

aderem a essa prática, sem que os humanos os ensinem, como forma de brincar e 

interagir, e também como forma de treinar para uma caçada, por exemplo. O jogo, 

mesmo no nível animal, é mais do que um fenômeno fisiológico, ele acarreta uma 

função significante, um sentido, todo jogo significa alguma coisa (HUIZINGA, 

2014).  

Para além do jogar, outra prática que remonta desde tempos primitivos é a 

de representar. O desejo humano de representar aponta seus primeiros 

exemplares nas paredes das cavernas: desenhos icônicos que remetem a 

animais, humanos e objetos pelas semelhanças. Com o passar dos anos, essa 

atitude ganhou novas interpretações e trouxe diversas sensações a quem 

observava, uma delas foi à da ilusão da realidade. Os artistas modificaram e 

aperfeiçoaram sua maneira de representar com base no mundo natural, a 

retratação dos volumes, espaços, das texturas e proporções foram aprimoradas a 

fim de criar obras mais condizentes a maneira como enxergamos o mundo. Já no 

final da república romana (aproximadamente 60 a.C.) pinturas foram criadas com 

elementos miméticos e ilusórios, trazendo a impressão de que as paredes da sala 

onde foram pintadas se estendiam para além do plano, diluindo as distinções 
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espaciais; esse recurso criou a sensação de estar dentro da pintura (GRAU, 

2005).  

No decorrer histórico, várias foram as tentativas de representar a maneira 

como nós, seres humanos, enxergamos biologicamente: nossa percepção de 

profundidade diferenciada percebida por meio de dois pontos de vista (ilusões de 

profundidade), a movimentação dos objetos (técnicas de animação), texturas e 

densidade dos materiais (representações nos suportes planos, gradações de 

cores, texturização e modelagem das esculturas), entre outros. Segundo Murray 

(2003, p. 101) o ser humano tem um desejo ancestral de viver uma fantasia 

originada em um universo ficcional.  

A evolução tecnológica contribui para a intensificação desse desejo e, 

atualmente, apresenta diversas maneiras de interagir com ambientes ficcionais: 

como os videogames e computadores, capacetes de realidade virtual, melhores 

qualidade de imagens e sons, além do fácil acesso aos jogos, filmes, vídeos, 

imagens e diversas obras ao redor do mundo por meio da internet.  

Essas modificações e melhorias tecnológicas influenciam na maneira como 

recebemos as informações, em como lidamos com elas e como "esquecemos" do 

ambiente ao nosso redor, em função de um ambiente digital.  

O Conceito do Flow 

O conceito do Fluxo ou estado mental flow, descrito por pessoas ao realizar 

atividades favoritas, como atletas ao atingir o auge, religiosos nos momentos de 

êxtase e músicos como enlevo estético, foi descrito pelo psicólogo húngaro 

Csikszentmihalyi (1999) após relatos de muitas pessoas ao experimentar a 

sensação de realização plena e entrega, de equilíbrio entre os desafios e 

habilidades com total envolvimento das energias físicas e psíquicas.  

O estado de Fluxo é complexo, dentre as principais características 

apontadas por Csikszentmihalyi (1999) para alcançá-lo estão: conjunto de metas 

claras, límpidas e transparentes; feedback imediato e compatível; concentração 

total, não há distração; oportunidade de ação; a autoconsciência desaparece; 

sente-se a sensação de força; entrega total na atividade; perda da sensação de 

tempo, como se horas passassem em minutos. Ainda de acordo com 

Csikszentmihalyi: 
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O fluxo tende a ocorrer quando as habilidades de uma pessoa 
estão totalmente envolvidas em superar um desafio que está no 
limiar de sua capacidade de controle. Experiências ótimas 
geralmente envolvem um fino equilíbrio entre a capacidade do 
indivíduo de agir e as oportunidades de ação. Se os desafios são 
altos demais, a pessoa fica frustrada, em seguida preocupada e 
mais tarde ansiosa. Se os desafios são baixos em relação às 
habilidades dos indivíduos, ele fica rebaixado, em seguida 
entediado. Se tanto os desafios quanto às habilidades são 
percebidos como baixos, a pessoa se sente apática. Mas quando 
altos desafios são correspondidos com altas habilidades, então é 
mais provável que o profundo envolvimento que estabelece o fluxo 
a partir da vida comum ocorra (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 37). 

Como podemos constatar, no estado de fluxo acontece uma entrega do 

indivíduo na atividade desenvolvida, foco, concentração total e envolvimento, 

seguida de recompensa ao atingir os objetivos quando encontra o equilíbrio entre 

os desafios e habilidades. A figura 01 representa o estado de fluxo. 

Figura 01: Estado de Fluxo 

#  
         Fonte: adaptada pelo autor de Csikszentmihalyi, 1999, p. 38.  

Dentro dos jogos podemos entender que o estado de fluxo está diretamente 

conectado a construção do prazer em jogar e o jogador apenas alcança esse 

estado se o desafio proposto for condizente às suas habilidades (Csikszentmihalyi, 

2014).  

Ao direcionar o olhar ao design e aos sistemas de visualização, percebe-se 

que a evolução tecnológica e as novas possibilidades desses campos trazem 

outros artifícios para suportar o estado de fluxo. Mesmo esse sendo independente 

da visualização e ocorrer em outros campos, que não relacionado aos jogos, é 
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importante considerarmos que essas implicações podem influenciar na relação de 

fluxo do jogador.  

Murray (2003, p. 102) cita que "a experiência de ser transportado para um 

lugar primorosamente simulado, é prazerosa em si mesma, independente do 

conteúdo da fantasia", como pontuado por Csikszentmihalyi, 1999, o fluxo é 

alcançado quando a pessoa desfruta de alegria e satisfação. Grifa-se que 

Csikszentmihalyi, 2014, não impõe aspectos de visualização ou mecânica dos 

jogos como interferentes no estado de fluxo, no entanto, no âmbito dos jogos 

eletrônicos, se um jogo apresenta esses aspectos bem desenvolvidos, 

possivelmente será atrativo e prazeroso ao jogador. 

O Design Como Intensificador 

O que antigamente era narrado por meio de livros, histórias faladas, obras 

de arte e contos, séculos XIX e XX encontrou, além dessas, outras diferentes 

formas de relato: os filmes, vídeos, jogos digitais e hipertextos, por exemplo. No 

entanto, desde a última década do século XX, percebemos que esses meios 

evoluíram bastante em seu design influenciados pelo avanço tecnológico. Essa 

interface entre máquina e humano, com sua síntese calcada nos elementos do 

design, influencia de diversas formas, como nós interagimos e reagimos aos 

estímulos das máquinas. O design é um dos elementos que atua diretamente em 

nossa conexão com os ambientes fantásticos, devido ao fato dele intermediar 

nossa relação com o meio virtual. 

McLuhan (2011) defende que o meio influencia na mensagem. Cada 

suporte atua, de maneira diferente, no papel da imaginação do individuo que 

passa pela experiência narrativa. O suporte torna-se então parte complementar às 

narrativas. No entanto, ao falar sobre jogos em ambientes digitais, não podemos 

tratar apenas do meio, mas também da interface que permite a relação humano/

computador. 

Desde que foram adaptados aos meios eletrônicos, os jogos vem evoluindo 

suas interfaces juntamente a esses meios. O processamento de imagens digitais 

tridimensionais ocorre desde o final da década de 1960, no entanto, apenas nos 

anos de 1990, com computadores a preços mais acessível, é que a maturidade 

tecnológica foi alcançada (LUCENA JUNIOR, 2011; CHONG, 2011). Esse tipo de 
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imagem então, passa a ser utilizado de forma mais abrangente no mercado do 

entretenimento.      

Um ponto importante a se considerar sobre as imagens digitais é sua 

propriedade imaterial atribuída pelo meio. Segundo Sampedro (2016, p. 78). 

O suporte digital configura cores, formas e movimentos por meio 
de fórmulas matemáticas, as imagens são impalpáveis, mas 
diferentes dos filmes exibidos por meio de películas, onde apesar 
de uma projeção impalpável, esses se apresentam em um suporte 
físico, os filmes e imagens digitais mantêm-se intocáveis, é 
possível transferi-los e copiá-los por meio de suportes físicos como 
CDs e DVDs, mas sua natureza independe desses suportes. Os 
arquivos digitais como um todo podem ser gravados em um ou 
mais computadores, podem ser transferidos via internet para todo 
o mundo em poucos segundos e compartilhados por várias 
pessoas ao mesmo tempo (SAMPEDRO, 2016, p. 78). 

Essa característica imaterial que compõe suas imagens, por consequência 

sua interface, agrega novas possibilidades de exploração das representações em 

espaços digitais. Os jogos fazem amplo uso disso, não existe gravidade, 

condições climáticas, ou qualquer lei da física para ser aplicada, os ambientes 

simulados por computadores, dispõem de um espaço infinito e emulado, onde 

podem apresentar quaisquer figuras programadas para interagir com o usuário de 

qualquer forma. Essa liberdade, juntamente as melhorias no campo do 

processamento de dados computacional, trazem nos dias de hoje ambientes 

oníricos, com criaturas mágicas e missões que seriam impossíveis se não 

estivessem em um ambiente constituído por dígitos.  

Segundo Vilem Flusser (2013) antigamente era necessário informar a 

matéria, em outras palavras, dar formas a ela: transformar madeira em cadeiras, 

mesas, móveis ou metal em talheres e ferramentas. Flusser trouxe essa discussão 

ao universo digital, apontando que, as imagens compostas por campos 

eletromagnéticos exibem formas livres de matérias, no entanto, é possível 

preenchê-las com materiais, como formações rochosas, neve, nuvens, entre 

outras.  

[...] antigamente (desde Platão, ou mesmo antes dele) o que 
importava era configurar a matéria existente para torná-la visível, 
mas agora o que está em jogo é preencher com matéria uma 
torrente de formas que brotam a partir de uma perspectiva teórica 
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e de nossos equipamentos técnicos, com a finalidade de 
“materializar” essas formas. Antigamente, o que estava em causa 
era a ordenação formal do mundo aparente da matéria, mas agora 
o que importa é tornar aparente um mundo altamente codificado 
em números, um mundo de formas que se multiplicam 
incontrolavelmente. Antes, o objetivo era formalizar o mundo 
existente; hoje o objetivo é realizar as formas projetadas para criar 
mundos alternativos (FLUSSER, 2013, p. 31). 

   Para além da possibilidade de criar mundos alternativos, na atualidade, 

devemos considerar as questões de design desses mundos. A tecnologia atual 

permite inserir o jogador em um ambiente tridimensional, com texturas e 

animações que beiram o mundo natural, na retratação de suas forças físicas e 

condições ambientais. Essa mesma tecnologia também pode ser utilizada para 

retratar ambientes oníricos e mundos imaginários sob esses mesmos padrões 

visuais. No entanto é necessário ressaltar a influência do sistema de visualização 

nesse processo. 

A Representação Espacial 

  Ao tratar da construção visual dos jogos é importante considerar que o 

formato de visualização também influencia na experiência do usuário, por 

exemplo, um jogo visto numa tela plana proporcionará uma experiência diferente 

se visualizado em um dispositivo de realidade virtual.  

Os dispositivos de realidade virtual trabalham com um sistema de criação 

de imagens semelhante ao dos filmes conhecidos como 3D, a estereoscopia. A 

técnica da estereoscopia explora a maneira como nós, seres humanos, 

enxergamos naturalmente: por meio de dois pontos de vista (olho direito e 

esquerdo). Nosso cérebro compila as duas imagens e faz com que percebamos os 

volumes e as distâncias de uma maneira diferenciada. As imagens 

estereoscópicas são criadas a partir de duas imagens ligeiramente distintas (uma 

correspondente a visão do olho direito e outra do olho esquerdo, ilustradas na 

Figura 2) e são essas diferenças que causam a sensação de profundidade. Na 

Figura 2, percebe-se que o cubo encontra-se mais próximo a lateral na 

visualização do olho direito, por exemplo. 
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Figura 2: Exemplo de visualização estereoscópica em dispositivo de realidade virtual. 

!  
Fonte: Imagem dos autores. 

  A estereoscopia abrange diversas possibilidades de visualização: os 

televisores e cinemas utilizam as duas imagens sobrepostas e óculos especiais 

para direcioná-las ao olho correspondente; já os dispositivos do tipo capacetes de 

realidade virtual, são colocados em frente aos olhos e exibem uma imagem para 

cada olho (Figura 2).  

Os jogos com visualização estereoscópica não se limitam a dispositivos de 

realidade virtual, alguns títulos como Mortal Kombat 9 (NetherRealm Studios/

Warner Bros Interactive Entertaiment, 2011), Uncharted 3 Drake’s Deception 

(Naughty Dog, 2011), Sonic Generations (Sega, 2011), entre outros, foram 

lançados para execução em televisores 3D.  

Segundo a pesquisadora de mídias Miriam Ross (2015), a barreira espacial 

nas imagens estereoscópicas é diluída, esse fato contribui na conexão que as 

pessoas criam com essas imagens. Ross configura seu embasamento no livro 

"The skin of film" de Laura Marks (2000), onde a autora pontua filmes que 

exploram outras funções da imagem cinematográfica ligadas a um engajamento 

de todos os sentidos humanos, não somente a exploração da visão. Marks (2000) 

explora o efeito de diversas técnicas de construção de imagens como o blur, 
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pixelation e closes extremos em texturas e as intitula "imagens hápticas", essas 

imagens, nas palavras de Marks, são "a combinação das funções táteis, 

proprioceptivas e cinestesias [...] " (MARKS, 2000 apud ROSS, 2015, p. 19). 12

Ross (2015) estabelece então um diálogo com essa pesquisa, aplicando-a 

as imagens estereoscópicas (no âmbito cinematográfico) e nomeando-as hiper-

hápticas: Marks grifa as qualidades táteis das imagens para produção de efeitos 

hápticos, enquanto a estereoscopia explora uma infinidade de planos de 

profundidade, produzindo uma visualidade hiper-háptica. A pesquisadora também 

enfatiza a alta definição das imagens atuais, como um fator que influencia o desejo 

de tocar e ser tocado pela imagem, como por exemplo quando os elementos 

saltam da tela, dando ao espectador uma sensação de proximidade com os 

personagens e elementos dos filmes. 

Apesar das pesquisas de Ross (2015) circundarem o âmbito 

cinematográfico, elas não se limitam a ele. Os jogos que utilizam da estereoscopia 

e realidade virtual também se fazem inclusos nesse diálogo proposto do Ross 

(2015): enfatizam o aspecto da proximidade do jogador. Se tratarmos apenas da 

realidade virtual, outra possibilidade é que eles exaltam, ainda mais, esses 

aspectos ao ocluir a visualização do mundo físico, onde o jogador se insere 

fisicamente, limitando-o a visualizar apenas o mundo digital.  

A estereoscopia sob esse ponto de vista deixa de ser apensas um efeito, 

ela é colocada enquanto uma ferramenta de linguagem ao diluir a barreira 

bidimensional e aproximar o jogador do universo do jogo. O jogador, para além de 

manipular esse universo, modificando-o, se aproxima dele por meio da 

visualização.  

Considerações Finais 

 O estado de fluxo nos jogos está diretamente conectado aos desafios 

impostos aos jogadores, ao engajamento e satisfação (Csikszentmihalyi, 2014). 

No entanto, ao tratarmos das plataformas digitais e principalmente da realidade 

virtual, devemos considerar que o design e a representação espacial podem 

exercer influência no estado de fluxo do jogador, principalmente ao relacionar o 

 No idioma original "the combination of tactile, kinaesthetic, and proprioceptive functions [...]" 12
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discurso sobre as imagens hiper-hápticas tratado por Ross (2015) com os 

apontamentos de Flusser (2013).  

 Outro importante fato a ser considerado é a nossa cultura cotidiana, na qual 

estão inseridos diversos dispositivos intermediadores entre nós e ambientes 

digitais, como tablets, smatphones, computadores, entre outros. Esses dispositivos 

reforçam nossa familiaridade com as imagens digitais, um meio intocável e ao 

mesmo tempo manipulável.   

 Os jogos usufruem das novas tecnologias, as exploram em busca de trazer 

o prazer de personagens e ambientes digitais agindo de acordo com a vontade do 

jogador. A linguagem do campo digital não se limita mais apenas ao bidimensional, 

as cores puras e ao pequeno poder de processamento de imagens. Os 

personagens, cenários, animações podem ser criadas de forma condizente a 

maneira como nós enxergamos o mundo, cheios de texturas, de tons sombreados 

e volume, observados por meio de dispositivos de realidade virtual. Assim, apesar 

do estado de fluxo nos jogos não ter as imagens como elemento fundamental, elas 

podem servir como ferramentas para alcançá-lo.   
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Resumo 
O Projeto Te Vejo na Escola é um projeto de extensão universitária da UNESP – Campus Bauru, 
criado em 2007, que desde então tem se dedicado a produção de vídeos educativos para crianças 
do ensino fundamental.  Os vídeos apresentam através de animação digital o personagem Mico, 
um mico-leão-dourado que vive na Matinha que Resta, que aborda assuntos sobre preservação 
ambiental, cidadania e questões sociais. A presente pesquisa inicia-se traçando um breve histórico 
do projeto, descrevendo seu desenvolvimento ao longo dos anos. Contextualizamos o projeto Te 
Vejo na Escola dentro das pesquisas na área de educação, audiovisual e design, para a partir disso 
entender a importância da apropriação de recursos audiovisuais na aprendizagem concernente a 
educação ambiental, abordando também o uso de novas tecnologias como internet e Streaming. O 
projeto foi divulgado em escolas públicas localizadas na cidade de Bauru, com apresentação de 
vídeos e aplicação de atividades lúdicas com as crianças. Tanto a pesquisa, quanto as 
experiências adquiridas em oficinas e gincanas, bem como a opinião dos professores e das 
próprias crianças em relação ao conteúdo produzido pelo projeto, serviram de parâmetro para que 
entre 2016 e 2017 o projeto passasse por um redesign, ou seja, a criação de uma nova arte 
conceitual de seus elementos gráficos -  personagens e cenários - incorporando os conceitos da 
animação bidimensional, visando o desenvolvimento de um material audiovisual mais adequado às 
crianças de 6 a 9 anos. As características didáticas, metodológicas e visuais do projeto,  bem como 
as etapas de criação da nova animação e vídeos são descritos ao longo do artigo. 
Palavras-chave: design de animação; produção audiovisual, educação ambiental; ; ensino 

fundamental. 

Introdução 

Te vejo na Escola é um projeto de Extensão Universitária da Universidade Estadual Paulista – 
UNESP, do Campus de Bauru. Coordenado pela Prof.ª Dr. ª Maria do Carmo Jampaulo Plácido 
Palhaci, foi criado em 2007 com o objetivo de promover, nos alunos de ensino fundamental e 

médio, o interesse pela preservação ambiental por meio de produtos audiovisuais: vídeos com 
desenho animado.  

Cabe ao projeto também introduzir esses vídeos no ambiente escolar auxiliando na educação 

do ensino fundamental, atuando como um material didático de apoio tanto nas salas de aula quanto 

  Trabalho apresentado na mesa 15: Design e tecnologias digitais, no Primeiro Congresso 13
Internacional de Mídia e Tecnologia.
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na educação familiar. Como projeto de extensão, é importante existir uma relação entre 

universidade e comunidade, ambos trabalhando e contribuindo juntos. 
O projeto desenvolveu ao longo de 10 anos, episódios com reflexões acerca do meio ambiente, 

cidadania, ciências e conteúdos transversais. O processo de construção da mensagem a ser 

passada nos vídeos se dá mixando animações bidimensionais com textos e imagens, como por 
exemplo  entrevistas com especialista do meio acadêmico sobre o tema relacionado, A animação 
conta com o personagem protagonista Mico, um mico-leão-dourado, o narrador e o cenário Matinha 

que Resta. A ideia inicial para criação desse cenário e personagem, servindo como plano de fundo 
para o ensino da preservação ambiental, já que o animal brasileiro, mico-leão-dourado, conhecido 
originalmente como sauí-piranga, se encontra em ameaça de extinção, bem como seu habitat, a 

Mata Atlântica. 
O personagem animado permite uma imersão no universo infantil, criando uma identificação 

com o público para melhor receptividade, transformando um conteúdo sério e acadêmico, em uma 

narrativa leve e dinâmica de caráter lúdico para compreensão infantil.  

Até então, o projeto publicou os vídeos em seu canal do Youtube, bem como no site FAAC WebTV, 
um portal onde as produções realizadas na UNESP são 

veiculadas. A publicação desses vídeos na internet atende 
parcialmente os objetivos do projeto, pois os professores 
que acharem pertinente têm livre acesso para apresentá-los 

em suas aulas, bem como qualquer criança em 
computadores com acesso à internet pode assisti-los.  
Figura 1: elementos dos vídeos anteriores à 2017. Fonte: Site Web 

Tv Faac 
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Os vídeos já feitos são:  

1- Fumaça  
2- O que são satélites mesmo?  
3- Comer bem faz bem  

4- Corpo humano  
5- Reciclagem  
6- Energia  

7- Ciências da terra  

8- Reprodução  

9- Dengue   
10- O prazer de ler  
11- Atividade física e saúde  

12- Tratamento da água  
13- Biomas  
14- Desmatamento 

Ao longo dos anos, o projeto foi passando por alterações deixando de atender ao público de ensino 

médio, e sim crianças de 6 a 9 anos. Outro ponto importante é que o projeto havia deixado de 
b u s c a r i n s e r i r o s v í d e o s n a s e s c o l a s , 
disponibilizando apenas os vídeos publicados na 

Internet.  
No ano de 2015, foi desenvolvido uma nova 

identidade visual para o projeto como trabalho de 
avaliação da disciplina de Projeto III ministrada pela 
Prof.ª Dra. Cássia Letícia Carrara Domiciano. 
Figura 2: nova identidade visual. Fonte: as autoras     

Como parte desse processo, elaborou-se o Manual de Identidade Visual contando com um novo 
logotipo em lettering colorido, escolhas tipográficas, palheta de cores, elementos acessórios, bem 
como suas aplicações em materiais gráficos impressos e digitais. Houve a necessidade de criar 

uma nova estética para o projeto alinhando seu visual com a realidade atual. Esta foi uma fase 
importante para o seguimento desta pesquisa, contribuindo para seguintes propostas de um novo 
modelo de produção dos vídeos. 

Logo, no ano de 2016, a equipe resolveu fazer uma atualização no projeto, acompanhando as 
novas tecnologias e tendências, apresentando o projeto na escola e adaptando as crianças de hoje 
em dia.  

Referencial Teórico 
Questão Ambiental 
A preocupação com o meio ambiente foi ignorada durante muito tempo e podemos observar as 

consequências graves nos dias de hoje. Existe uma crise ambiental e precisamos voltar os nosso 
olhares para esse problema. Nossa capacidade de intervir na natureza aumentou gradativamente 

com o modelo de desenvolvimento econômico e social, nos preocupando em atender nossas 
necessidades, nos esquecendo das implicações em relação ao uso inadequado do espaço e dos 
recursos naturais.  

Tendo em mente esse contexto, é necessário democratizar o conhecimento e orientar, 
conscientizando e ensinando a responsabilidade da interação do homem-natureza.  

A educação ambiental assume assim a sua parte no enfrentamento dessa crise 
radicalizando seu compromisso com mudanças de valores, comportamentos, 
sentimentos e atitudes, que deve se realizar junto à totalidade dos habitantes de cada 
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base territorial, de forma permanente, continuada e para todos. Uma educação que se 
propõe a fomentar processos continuados que possibilitem o respeito à diversidade 
biológica, cultural, étnica, juntamente com o fortalecimento da resistência da sociedade a 
um modelo devastador das relações de seres humanos entre si e destes com o meio 
ambiente. (MELLO, 2007, p.14)  

O reconhecimento da importância da educação ambiental propiciou a elevação desta para um 
nível constitucional, se tornando um direito de todo cidadão brasileiro, bem como um dever do 
Estado “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente” (art. 225, §1º, inciso VI) (MELLO, 2007).  
Sendo assim, diversas instituições estimulam a educação ambiental com programas 

governamentais como: Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, criado pelo MEC (Ministério da 

Educação), Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Programa Nacional de Educação 
Ambiental - ProNEA, Ministério do Meio Ambiente em conjunto com o MEC, e também ações não 

governamentais, como SOS Mata Atlântica. Partindo para o âmbito escolar, o tema Meio Ambiente 
não deve ser tratado como uma disciplina, mas abordado de forma transversal, ou seja, que 
permeia e atravessa todas as outras matérias do currículo escolar.  

É importante desenvolver desde cedo a interpretação das questões ambientais e a noção de 
participação nesse processo de preservação do meio ambiente e da sua conservação, criando uma 
afetividade com a natureza. O convívio escolar ajuda nesse processo com práticas coletivas na 

absorção de valores, tratando de conceitos do cotidiano do aluno na escola e fora dela. “Na 
educação infantil e no início do ensino fundamental é importante enfatizar a sensibilização com a 
percepção, interação, cuidado e respeito das crianças para com a natureza e cultura, destacando a 

diversidade dessa relação. ” (MELLO, 2007, p.30)  

Audiovisual e Educação  
Segundo o programa “Vamos cuidar do Brasil” citado anteriormente, a educação ambiental tem 

grande vantagem quando trabalhada associada às tecnologias de informação e comunicação, as 
TIC’s, “considerando a inclusão e a cidadania digitais em suas múltiplas funcionalidades: pesquisa 

colaborativa, memória infinita, inteligência coletiva, capacidade de simulações e interatividade com 
jovens e professores (...)” (MELLO, 2007, p. 20).  

As escolas, nos últimos anos, vêm se adaptando aos novos recursos tecnológicos e as mídias 

digitais. O processo de aprendizagem sofreu uma mudança de paradigma, o qual antes era 
pautado somente em uma educação baseada na linguagem escrita e face a face aluno e professor, 
hoje é mediado por plataformas emergentes, como a internet, onde a informação é acessível a 

todos. 
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO, criado em 1997 – se encarrega 

de promover políticas públicas que implementam laboratórios de informática nas escolas públicas, 

reafirmando a utilização dessas tecnologias no conteúdo pedagógico.  
Outra ferramenta significativa na educação é a produção audiovisual, apresentando-se como 

uma alternativa “mediadora que interliga os equipamentos tecnológicos à aprendizagem dos 

alunos, conferindo, a estes, motivação pela busca da assimilação dos conteúdos trabalhados em 
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aula, fazendo deles sujeitos atuantes da construção do próprio conhecimento. ” (BARBOSA, 2012, 

p. 24).  
Uma pesquisa feita nas escolas do Rio de Janeiro (CHAMPANGNATTE, 2011) acerca da 

utilização desses recursos em sala de aula, aponta que os professores usam como forma de 

ilustrar sua aula, ou como material de apoio para as atividades. Ressalta ainda que isso aproxima 
os alunos de sua realidade, facilita a aprendizagem, além de criar uma dinâmica contribuindo para 
assimilação dos alunos. 

Como uma vertente da produção audiovisual dentro do contexto educacional, a animação se 
apropria do caráter lúdico imergindo no universo infantil, envolvendo uma narrativa de fácil 
compreensão de assuntos científicos para crianças dos primeiros anos do ensino fundamental. 

Imagens, às vezes abstratas ao imaginário da criança, são representadas por desenhos bi ou 
tridimensionais, cativando seu interesse. A animação na sala de aula pode atrair a atenção das 
crianças e ainda auxiliar no processo cognitivo. É uma forma agradável e eficiente de absorver 

conhecimento.  
Ainda nesse mesmo cenário de mídias digitais e audiovisual temos, de uma forma muito 

relevante, as plataformas de vídeos em streaming. Streaming é uma tecnologia, um processo de 

reprodução de arquivos na Internet no qual não é necessário descarregar ficheiros no computador 
do usuário, ou seja, não é preciso efetuar downloads.  

Umas das plataformas mais conhecidas é o site Youtube, que desde 2006 vem crescendo como 

ferramenta de produção audiovisual pelo seu baixo custo e largo alcance. O Youtube apresenta, 
além da interatividade oferecida pelo modo de navegação do site, uma visualização não sequencial 
de conteúdos. Um vídeo pode, por exemplo, ser dividido em capítulos ou ser pausado (ADÃO, 

2007, p. 49). A plataforma ainda disponibiliza a função ‘anotação’, que são pequenas 
“programações” interativas dentro dos vídeos, que podem se tornar verdadeiros jogos digitais. 
Alguns exemplos são os vídeos “Youtube Street Fighter”, do canadense Patrick Boivin e ‘’Make Me 

Play a Song!”, Joe Penna do canal MisteryGuitarMan.  

Design e Animação  
(...) a melhor maneira de pensar o cinema de animação, seu desenvolvimento artístico, cultural, 

social e econômico é através do design. (FARIA, 2015, p. 1)  
Concernente ao Design, ele é um elo de ligação entre os assuntos tratados neste trabalho. 

Em uma explicação sucinta e objetiva sobre animação em relação ao design, pode-se 
afirmar que animação é um tipo de projeto de extrema complexidade, que abrange 
diversas etapas de produção, como desenvolvimento de conceitos visuais, identidades, 
cenários, personagens, que estão intimamente atreladas aos fundamentos do design, 
resultando num objeto final, que seria um filme animado. (FARIA, 2015, p. 4) 

Os fundamentos do design explorados neste artigo vão além da composição, cor, forma, 
texturas e tipografia, envolvem também planejamento, pesquisa, conceituação de todas as etapas 
criativas desenvolvidas ao longo do projeto Te Vejo na Escola. 

Objetivos 
O objetivo principal deste trabalho é propor um novo modelo de produção de vídeos para o 

projeto Te Vejo na Escola. Para tanto, analisaremos alguns vídeos produzidos pelo projeto até 
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então, verificando a efetividade didática das produções e sugerindo um novo conceito para solução 

dos pontos fracos encontrados.  

Metodologias 

Para atingir os objetivos propostos, alguns procedimentos foram realizados: 
1- Estudo e análise dos vídeos antigos: 
Pensamos em uma estratégia de pesquisa de campo, com apresentação dos vídeos. Essa 

estratégia foi desenvolvida a partir do conceito de oficinas e gincanas, bem como um questionário. 
A metodologia usada foi pesquisa de opinião, com o intuito de, primeiramente identificar falhas ou 
acertos, no ponto de vista pedagógico, apontados por professores do ensino fundamental. Além de 

descrever atitudes e comportamentos das crianças em relação aos vídeos e por fim descobrir 
tendências que agregam o universo infantil atual.    

Entramos em contato com a coordenadoria da EMEF Lydia Alexandrina Nava Cury, no núcleo 

Geisel e apresentamos o projeto e o vídeo Atividade Física e Saúde, elaborado em XXXX, em uma 
reunião de professores. Na oportunidade, foi entregue um questionário com perguntas referentes a 
pedagogia e educação, e aberto também um espaço para que os professores expusessem suas 

opiniões. 
Após opinião dos professores, queríamos ter a certeza de como as crianças reagiriam na 

prática. Marcamos uma oficina com os 1º anos do ensino fundamental, em que a maioria das 

crianças tem 6 anos de idade. A oficina foi construída em duas partes: apresentação do vídeo com 
espaço para conversa, fazendo perguntas sobre os assuntos abordados no vídeo para assim 
analisar se o vídeo foi eficaz em passar a informação clara e compreensível o suficiente para as 

crianças absorverem. Segunda parte oficina artística e gincana.  
2- Produção do novo material, mediante metodologias projetuais de design gráfico:  
a) Definição de roteiro e storyboard; b) Desenvolvimento de personagens e cenários; c) 

Processos de animação; d) Edição e Sonorização. 

Resultados 

Pesquisa de campo com os professores  
Apresentamos aos professores da mesma EMEF o vídeo Atividade Física e Saúde. Este 

material ressalta que atividade física e alimentação balanceada são dois pontos de vital 

importância durante o período de crescimento infantil. Nesse contexto, o brincar destaca-se como 
aspecto essencial da vida da criança. O vídeo ainda conta com um tutorial passo a passo para a 
confecção de um brinquedo por si próprio. A produção do Alimente o Monstro, um brinquedo feito 

de garrafa PET, que customizado livremente, torna-se uma atividade que estimula não só a 
criatividade, mas também a valorização do processo de produção do objeto.  

Depois da apresentação do vídeo, abrimos um debate para que os professores expusessem 

suas opiniões. Entregamos também um questionário com perguntas como:  

1- Qual sua opinião em relação ao vídeo? (Estética, conteúdo, abordagem/linguagem). 

2- Ao seu ver, o que poderia ser melhorado para que as crianças pudessem ter uma maior 
compreensão do conteúdo do episódio? 
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Figura 3: tabela de perguntas para pesquisa com professores. 

#  

Figura 4: pesquisa com professores.Fonte: as autoras. 
 Houve algumas críticas positivas e muitas negativas, despertando no projeto Te Vejo na Escola 

uma consciência de que existiam problemas e que precisavam ser melhorados.  
Segue os resultados interpretados da pesquisa acima: 

3- Existe algo do vídeo que você NÃO aconselharia abordar? Por quê? 

4- De acordo com o seu cronograma de atividades durante o ano, em quais conteúdos você 
acredita que as animações do Te Vejo na Escola seriam uma boa complementação para o 

ensino? 

5- A escola se preocupa em ensinar sobre questões socioambientais para seus alunos (as)? Qual 
a importância que vocês acreditam haver nessas questões? 

6- Utilizaria algum vídeo em suas aulas? De que forma (durante a aula, para assistir em casa)? 

Pontos Fracos • Vídeo muito longo  
• Professora entrevistada fala de forma 

muito acadêmica, de difícil compreensão  
• O mico não se dirige às crianças e é um 

pouco estereotipado.

Pontos Positivos • Boa temática de ensino  
• Usariam em suas aulas  

• Cenas com crianças reais que atraem a 
atenção das crianças  
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Figura 5: tabela de resultados da pesquisa com professores 

Oficina com crianças  
A oficina foi elaborada de forma que o conteúdo ensinado no vídeo pudesse ser assimilado 

pelos alunos de maneira dinâmica e divertida. Além de uma atividade que estimula não só a 
reflexão quanto à alimentação saudável, mas também o exercício físico e a expressão criativa do 
aluno. A oficina formatou-se em duas partes: apresentação do vídeo e confecção do brinquedo, 

junto à dinâmica Alimente o Monstro.  
Primeira parte: Apresentamos o vídeo Atividade Física e Saúde, citado anteriormente, e também 

queríamos que as crianças expressassem o que elas tinham aprendido. Para uma conversa mais 

informal, perguntamos o que elas entenderam com o vídeo, retomando as ideias apresentadas. 
Essa parte foi essencial para descobrirmos o potencial de aprendizagem, e até mesmo os 

elementos que não atraem a atenção delas. O feedback das crianças foi muito positivo. 

Percebemos que os pontos que os professores criticaram, alegando a falta de interesse das 
crianças, foi observado na prática, quando as crianças de distraiam mais em algumas cenas e 
outras prendiam totalmente sua atenção. Entretanto, o conteúdo ensinado no vídeo foi absorvido. 

Cada frase e imagens contidas nas cenas foram citadas pelas crianças nessa conversa. Todas 
ficaram empolgadas para falar o que aprenderam com o vídeo e o que elas gostariam de fazer.  

Segunda parte: logo após o intervalo, foi a produção de cestos com garrafas pet. Era um 

momento em que as crianças poderiam trabalhar a criatividade, a coordenação, se divertirem, e 
criar seu próprio brinquedo, o cesto Alimente o Monstro, 
seguindo as instruções do vídeo e sob a devida supervisão 

de um adulto. Seguindo com a oficina, aplicamos uma 
gincana.  

Os resultados da oficina foram muito satisfatórios e com 

base neles traçamos um plano de melhoria para o projeto. 
A partir dessa experiência de campo identificamos a 

problemática, o que o projeto deve mudar e quais seriam 
nossas propostas futuras. 

Figura 6: oficina com as crianças. Fonte: autoras 

 

Sugestões • Vídeos mais curto e direto  

• I n t e r a ç ã o c o m a s c r i a n ç a s 
telespectadoras  

• Introdução de um personagem real, 

uma pessoa com carisma e extrovertida 
para ensinar temas mais científicos 
(exemplo Mundo de Beakman). 
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Figura 7: 

Dinâmica com 

as 

crianças. Fonte: as autoras. 
Desenvolvimento do novo vídeo 

Metas e Melhorias 
A partir do que foi visto e interpretado na reunião dos professores e na oficina e atividade com 

as crianças, foram definidos alguns pontos de mudança ou acréscimo.  
• Tempo do vídeo: 2 minutos;  
• Abordagem mais pontual. Pequenos assuntos de cada vez divididos em quadros;  

• Jornada do herói no desenvolvimento do roteiro;  
• Explorar interação com o público;  
• Utilizar imagem de crianças reais em pelo menos um dos quadros;  

• Repetição. Utilizar último quadro para revisão dos assuntos abordados;  
• Oficina com as crianças como parte de desenvolvimento de cada vídeo.  
• Arte conceitual 

Referências Criativas  
Tomamos como base algumas referências que se aproximavam do estilo intencionado. Hey 

Duggee, produzido pelo Studio Aka, e distribuído pela BBC. Foi uma referência visual muito 
importante devido ao traço infantil e simples. Mônica Toy, dos estúdios Maurício de Souza. Tem 
uma narrativa curta e divertida, apresentando um design flat, limpo, com cenário monocromático e 

minimalista. Julius Jr. produzido pelo estúdio Saban Brands, é uma série de desenho animado 
estado-unidense baseada nos personagens da franquia de Paul Frank. Distribuído pela Discovery 
Kids. Vila Sésamo, Canal no Youtube, tem uma proposta de apresentar vários vídeos curtos 

relacionados ao mesmo tema, mas que são independentes entre si.  
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Figura 8: Referências visuais: Hey Duggee, Mônica Toy, Julius Jr. E Vila Sésamo. Fonte: imagens de 

divulgação. 

Desenvolvimento de Personagens fixos/Cenário  
Mico: é o personagem principal das animações do Te Vejo na Escola, e cabe a ele a função de 

ser parte narrativa da história principalmente interagindo com o espectador direcionando a atenção 
de quem assiste. É o Mico que dá a personalidade ao projeto. Para isso o personagem deve se 
aproximar ao público infantil criando uma identificação. Ele é a persona que representa as crianças, 

demonstrando os mesmos dilemas da infância. Personalidade: é bagunceiro, hiperativo, curioso e 
divertido.  

O processo de criação visual do personagem foi elaborado em vários testes até encontrar uma 

unidade. Também foram definidos testes para o rosto de perfil, para que tivesse os mesmos traços 
físicos do rosto. O focinho foi pensado com formas suaves, arredondadas, propositalmente com 
uma feição angelical de um filhote. A cabeça maior, desproporcional ao corpo, refere-se aos estilos 

funk pop. As mãos e o pés também tiveram atenção especial, nas formas arredondadas, para 
facilitação na técnica de animação e pela estética flat e limpa. Os braços têm um tom de laranja 
mais claro para que, em determinadas cenas, não fossem camuflados pelo corpo.  

Figura 9 e 10: testes e versão final 
(respectivamente) Fonte: as autoras 

Árvore: é inspirada na maior árvore da mata atlântica chamada Jequitibá Rosa, uma árvore 
muito alta, de tronco muito largo e com uma copa muito cheia de folhas. É uma personagem sábia, 

de uma idade mais madura, calma e gentil, ajuda o Mico a entender as questões científicas de uma 
forma leve. 
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Figura 11: Personagem Árvore   Figura 12: Elementos do cenário 
Cenário  

A Matinha que Resta faz referência às florestas que estão sendo desmatadas, sendo um fator 

importante no ensino da preservação ambiental. Como o projeto tem vários episódios com várias 
histórias diferentes, não estabelecemos um cenário fixo, mas criamos elementos que oferecessem 
liberdade para montar cenário diversos.  

Para criação do cenário, foi pesquisado sobre a Mata Atlântica, habitat natural do mico-leão-
dourado, e sua característica principal é a diversidade da flora. Sendo assim, foi desenhado tipos 
diferentes de ilustrações para folhagens, típicas desse bioma.  A proposta era um cenário simples e 

limpo, com poucas camadas de plano de fundo. Uma das técnicas de enquadramento foi uma 
camada bem próxima, um primeiro plano, onde os elementos (árvores) invadem a cena, saindo até 
de foco de tão próximos, com a ideia de imersão do espectador dentro da tela e quantidade de 

folhagens. Para esse efeito utilizamos da ferramenta cor (claro e escuro) e escala. Mantemos a 
uniformidade da identidade visual utilizando os elementos acessórios, a paleta de cores 
(acrescentando cores e tons harmoniosos para criação do cenário), a tipografia e todos os outros 

elementos.  

Figura 13: Cenários. Fonte: as autoras 

A vinheta apresenta o menu com o ícone referente a cada episódio.  
 

Figura 14: Nova vinheta. Fonte: 

as autoras 
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O primeiro ícone de “reproduzir” remete ao início da história. O segundo, um lápis, mostra que é 

hora de aprender e resolver as questões. O terceiro, uma paleta de tinta e pincel remetendo a arte. 
Por último um ícone de “replay” no sentido de rever o conteúdo aprendido no vídeo. 

Produção Audiovisual 
O roteiro foi elaborado dividido em 4 roteiros de cada vídeo citado anteriormente. É uma parte 

fundamental para seguimento da animação, pois é onde se estabelece o enredo narrativo, os 

personagens e suas falas, pensamentos e descrição de suas ações/expressões. Além disso é 
definido os ângulos de cena, movimentos de câmera, bem como os efeitos sonoros e músicas.  

O Storyboard é uma etapa indispensável na 

produção de roteirização. São esboços que ilustram 
de maneira mais próxima possível o resultado visual 
final, descrevendo o cenário, os quadros, detalhando 

os movimentos. Foi desenvolvido à mão para maior 
versatilidade nas anotações. Aqui se faz um esboço 
visual do que foi descrito no roteiro. 

Figura 

15: 

Storyboard. Fonte: as autoras 
As vozes foram gravadas antes da animação para 

noção e melhor aproveitamento do tempo de cada fala 
com os quadros. Utilizamos o estúdio de Rádio e TV 
da Universidade Estadual Paulista – UNESP do 

campus de Bauru. As vozes foram modificadas 
digitalmente para melhor caracterização dos 
personagens.  

Figura 16: Gravação das vozes em estúdio. Fonte: as autoras 

Animação é realizada no programa After Effects com recursos como Puppet Pin Tool, em que 

trabalha deformando parte da imagem de acordo com as posições dos “pins” que é posicionado e 
movimentado. Os “pins” definem quais partes devem mover e quais devem ficar rígidas. Para 
facilitar esse processo foi usado o pluggin para After Effects chamado Duik  

A sonoplastia foi retirada de bibliotecas de áudio gratuitas, disponíveis para download. 
Utilizamos o programa Adobe Premiere para edição dos vídeos e sincronização dos sons, vozes, 
trilha sonora. Responsável por ditar o clima, a trilha sonora transmite os sentimentos e emoções 

presentes na cena. Na etapa final em que vídeo já está pronto, o arquivo é exportado para um 
formato adequado para upload na internet. Por fim, o resultado foi 4 vídeos postados no canal do 
Projeto Te Vejo na Escola, no site Youtube.  

Proposta Final 
Conceitualização dos vídeos  

!       •      Design e Tecnologias Digitais94



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

A proposta dos novos vídeos busca apresentar às crianças um conteúdo de aprendizagem e 

entretenimento. A estrutura se dá por 4 vídeos independentes que tratam de um mesmo assunto.  
Vídeo 1: é uma introdução ao tema, segundo a jornada do herói, em que o personagem 

principal está em seu cotidiano e surge um chamado à aventura, um problema ou desafio.  

Vídeo 2: é a parte educacional, no qual, por meio de motion graphics (infográfico animado) 
explicado pela personagem sábia árvore. Nesse vídeo foi usado também o recurso de jogabilidade 
interativa do Youtube, como citado no capítulo Educação ambiental. O objetivo é instigar a criança 

a desenvolver um raciocínio próprio.  
Vídeo 3: é o tutorial de arte, ensinando a fazer alguma atividade relacionada com o tema 

principal e mostrando imagens das crianças brincando.  

Vídeo 4: é finalização da história, revisando os conteúdos dos vídeos anteriores e apresentando 
uma solução.  

Considerações Finais 
O trabalho aqui desenvolvido cumpriu seu principal objetivo trazendo uma nova roupagem ao 

Projeto Te Vejo na Escola, mais acessível, interativo e atraente às crianças de 6 a 9 anos. Sua 

elaboração se deu por fases como estudos teóricos sobre seu contexto, pesquisa de opinião do 
público alvo (professores e crianças), coletando resultados que motivaram o redesign em si. 
Desenvolvendo uma nova roupagem para a produção prática de um material visual, comunicativo e 

pedagógico que se estende aos termos do design gráfico e seus elementos fundamentais ademais 
o design da animação, os quais contribuíram para a prospecção de um produto final efetivo e 
coerente com seus valores ambientais e sociais. 
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Resumo 
O Kindle é um leitor de e-book (também conhecido como e-reader) desenvolvido 
pela empresa norte-americana Amazon, que a cada dia oferece preços mais 
acessíveis e populares aos consumidores. Um dos objetivos do e-reader é 
proporcionar uma experiência de leitura similar ao dos livros físicos, porém com 
novas facilidades, como tela sensível ao toque, brilho ajustável, acesso a 
diferentes dicionários, navegação na internet, grande capacidade de 
armazenamento de e-books e anotações, entre outras funcionalidades. Para que a 
leitura em e-readers seja ainda mais facilitada, o design de interface do Kindle foi 
projetado de forma que qualquer usuário consiga navegar pelo dispositivo sem 
muitas dificuldades. O objetivo desta pesquisa foi analisar a interface do e-reader 
da Amazon, comparando-a com os livros físicos a partir de pesquisa realizada com 
um pequeno grupo de usuários do Kindle. Como referencial teórico, foram 
utilizados autores como Donald Norman e Steve Krug, em relação à experiência 
do usuário. Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, a 
fim de gerar subsídios para que fosse possível comparar as principais diferenças 
entre as interfaces de um e-reader e de um livro físico. 

Palavras-chave: Experiência do usuário; e-reader; e-book; Interface do usuário; 
Kindle. 

1. Introdução 

 Trabalho apresentado na mesa 15 – Design e tecnologias digitais, no Primeiro Congresso 15
Internacional de Mídia e Tecnologia. 

 Mestranda em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.  Email 16

isabelazm@gmail.com 

 Livre docente em Representação Gráfica, Doutora em Engenharia Civil, professora dos cursos de 17

graduação em Design e Artes Visuais e da pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. Email: 
vania@faac.unesp.br 

 Doutorando em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.  18
Email: nicobgrassi@gmail.com 

  Doutoranda em Mídia e Tecnologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.  19
Email: paulapoiet@gmail.com 
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Desde o surgimento do Kindle, o dispositivo para leitura digital da empresa 

norte-americana Amazon, os debates em torno dos benefícios e malefícios da 

atividade de leitura realizada em dispositivos digitais ainda persiste. No entanto, 

apesar da resistência por parte dos usuários, o uso de dispositivos digitais (e-

readers) para leitura de e-books vem tornando-se mais comum na vida de todos 

(RODRIGUES, 2013). Entre os benefícios dos e-readers, estão a praticidade e a 

capacidade de armazenamento, sendo possível fazer download de e-books em 

poucos segundos e salvar mais de mil livros em apenas um dispositivo. Apesar de 

existirem muitos dispositivos que permitem leitura de livros digitais, como tablets, 

smartphones e computadores pessoais, estes não foram criados com o objetivo 

específico da leitura, tornando o e-reader um dispositivo mais vantajoso para o 

usuário que busca apenas uma experiência de leitura digital.  

Sendo assim, a proposta deste artigo foi fazer uma análise de experiência 

do usuário em relação ao e-reader Kindle, da Amazon, com base nos conceitos de 

Experiência do Usuário (EU) - do inglês User Experience (UX) - termo definido por 

Donald Norman e Jakob Nielsen em 1998. A experiência do usuário envolve não 

somente a usabilidade, mas também os sentimentos de uma pessoa em relação à 

utilização de um determinado sistema, produto ou serviço. Destaca-se, dessa 

forma, os aspectos experienciais, significativos e afetivos da interação humano-

computador e propriedade do produto. A EU também engloba as percepções de 

um usuário a respeito dos aspectos práticos, como facilidade de utilização e 

eficácia do sistema.  

A partir disso, foram criados formulários para um grupo de usuários do 

Kindle e perguntas relacionadas às experiências de cada um com o e-reader. Após 

uma análise dos dados obtidos com o questionário, verificou-se quais são as 

principais frustrações ou facilidades do Kindle em relação aos conceitos de 

experiência do usuário. 

2. Metodologia 

Para esta pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo para compreender quais são os princípios da Experiência do Usuário e 
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suas principais diferenças em relação ao termo usabilidade. Godoy (1995) afirma 

que “a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias 

possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e 

suas intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”. Dessa 

forma, a pesquisa qualitativa apresenta-se como a melhor alternativa para obter 

resultados satisfatórios ao pesquisar os conceitos relacionados à experiência do 

usuário e à evolução dos e-books. 

No entanto, para validar as informações obtidas pelo levantamento 

bibliográfico, viu-se a necessidade de criar formulários com questões pertinentes à 

experiência do usuário no Kindle e a comparação do e-reader da Amazon com 

livros físicos. Para isso, foi realizada uma pesquisa quantitativa que, de acordo 

com Roque Moraes, 

Numa abordagem quantitativa, dedutiva, de verificação de hipóteses, os 
objetivos são definidos de antemão de modo bastante preciso. Constituem 
parte essencial do planejamento inicial que precede e orienta as fases 
posteriores da pesquisa, especialmente a definição dos dados e os 
procedimentos específicos de análise. Numa abordagem qualitativa, 
construtiva ou heurística, esta construção, ao menos em parte, pode 
ocorrer ao longo do processo. (MORAES, 1999) 

Para a pesquisa, foi desenvolvido um formulário com questões pertinentes à 

Experiência do Usuário, de acordo com definição de Donald Norman (1998), Steve 

Krug (2014) e Travis Lowdermilk (2013). O objetivo deste formulário foi verificar a 

satisfação de um grupo de 15 usuários do Kindle em relação ao dispositivo e sua 

interface, além de traçar um paralelo com a experiência dos usuários no tocante a 

e-books e livros físicos. O levantamento de dados foi realizado a partir de um 

questionário online, produzido na ferramenta Formulários Google . Neste 20

formulário, divulgado por meio de redes sociais para usuários do Kindle, os 

participantes responderam às perguntas de forma anônima. Sendo assim, os 

convidados a responder às questões tinham a opção de participar ou não, 

preenchendo e enviando as respostas ao pesquisador. O envio significava a 

autorização para utilização das informações como dados da investigação. Neste 

questionário, algumas perguntas contavam com a alternativa “outro” nas 

respostas, sendo que o participante poderia fazer comentários e observações a 

 Disponível em: https://goo.gl/forms/QmxqOuyHfBu0IVTw2. Acesso em 24 set. 201720
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respeito das funcionalidades do Kindle. A partir dos resultados obtidos, foi possível 

cruzar um paralelo com os dados levantados no referencial teórico e compreender 

quais as possíveis frustrações de um pequeno grupo de usuários do Kindle e suas 

observações em relação às diferenças da experiência de leitura nos e-readers e 

livros físicos. 

3. Usabilidade e Experiência do usuário 

A usabilidade refere-se a todos os aspectos de interação de um usuário 

com um produto, aplicativo ou sistema. Segundo a definição do pesquisador Travis 

Lowdermilk, em sua obra Design Centrado no Usuário, 

A usabilidade, também referenciada como fatores humanos, corresponde 
ao estudo de como os seres humanos se relacionam com qualquer produto. 
As práticas de usabilidade poderiam ser implementadas em tudo, de uma 
torradeira a uma maçaneta, ou até mesmo à embalagem de ambos. 
(LOWDERMILK, 2013, p.26.) 

Outra definição comum do termo é a utilizada pela User Experience Professionals 

Association (UXPA) , apontando que a usabilidade é “a abordagem ao 21

desenvolvimento de produtos que incorpora o feedback direto dos usuários ao 

longo do ciclo de desenvolvimento para reduzir custos e criar produtos e 

ferramentas que atendam às suas necessidades.” No livro Não me Faça Pensar, 

Steve Krug (2014, p.11) apresenta uma perspectiva mais simples sobre o termo: 

“usabilidade tem a ver com pessoas e como elas entendem e utilizam as coisas, e 

não com tecnologia”. Isto é, um aplicativo, sistema ou produto precisa funcionar 

igualmente para qualquer usuário, independentemente de suas experiências e 

habilidades.  

É importante ressaltar a distinção entre os termos usabilidade e experiência 

do usuário. A usabilidade pode ser considerada a habilidade do usuário em realizar 

uma tarefa com sucesso, enquanto que a experiência do usuário engloba mais 

aspectos e outras áreas do conhecimento, como arquitetura de informação, design 

de interação, design de interface, estratégia de conteúdo, gerenciamento de 

projeto e até métricas. Como aponta Lowdermilk: 

 Disponível em: https://uxpa.org/resources/about-ux. Acesso em 20 set. 201721
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UX é um termo usado frequentemente para sintetizar toda a experiência 
com um produto de software. Ela não engloba somente as funcionalidades, 
mas também o quanto um aplicativo é cativante e agradável de ser usado. 
A UX de um aplicativo é maior do que a soma de suas partes. 
(LOWDERMILK, 2013, p. 26). 

Dessa forma, a usabilidade pode ser entendida como uma parte específica da 

experiência do usuário, mas não o seu todo.  

O termo UX foi definido por Donald Norman e Jakob Nielsen em 1998, e a 

Experiência do Usuário vai muito além de apenas desenvolver um aplicativo ou 

website. Segundo os autores, a experiência do usuário envolve todos os aspectos 

da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e produtos. Em seu 

website , Norman exemplifica quais as diferenças de UX, UI (User Interface) e 22

Usabilidade. 
O primeiro requisito para uma experiência de usuário exemplar é atender às 
necessidades exatas do cliente, sem confusão ou incômodo. Em seguida, 
vem a simplicidade e a elegância ao criar produtos que são uma alegria 
própria, uma alegria de usar. A verdadeira experiência do usuário vai muito 
além de dar aos clientes o que eles dizem querer. (NORMAN, 1998, 
tradução nossa). 

A interface do usuário, apesar de extrema importância, também não pode ser 

confundida com a experiência do usuário. Como exemplifica o autor: 

Considere um website de resenhas de filmes. Mesmo que a interface (UI) 
para encontrar o filme seja perfeita, a experiência será pobre para um 
usuário que busca informações sobre o lançamento de um filme 
independente, se o banco de dados só contém filmes dos grandes estúdios. 
(NORMAN, 1998, tradução nossa). 

É possível verificar a essência do UX com o diagrama abaixo (figura 1), criado por 

Peter Morville, intitulado “colmeia do UX”.  

 Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/ Acesso em 23 set. 201722
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Figura 1 – Colmeia do UX 

 

Fonte: Morville, 2004. Disponível em: http://semanticstudios.com/user_experience_design   

Na figura 1, foram levantados alguns pontos para que a experiência do usuário 

seja satisfatória. O produto ou serviço deve ser útil, ser desejado, ser encontrado, 

agregar valor, ser acessível, ter credibilidade e oferecer uma boa usabilidade. 

Portanto, entende-se que todas as experiências são importantes e aprendemos a 

tê-las a partir de meios tradicionais, físicos, experiências off-line, experiências 

digitais ou on-line, ou outra experiência tecnológica (SHEDROFF, 2001). 

A partir desses conceitos, este artigo busca compreender como os 

princípios de experiência do usuário podem se aplicar a e-readers, especialmente 

o Kindle, da Amazon. Portanto, é necessário verificar como o UX pode ser uma 

metodologia útil para compreender a relação dos usuários com dispositivos de 

leitura digital.  

1.  O e-book e a evolução dos e-readers 

O livro digital, que também pode ser chamado de livro eletrônico, ou e-book, 

engloba “[...] desde um simples arquivo digital do conteúdo de um livro até ao 

arquivo digital acompanhado pelo software que possibilita o acesso e a navegação 

do conteúdo.” (FURTADO, 2006).  Os livros digitais podem ser lidos em aplicativos 

ou dispositivos específicos para leitura. De acordo com Procópio (2010), é cada 

!       •      Design e Tecnologias Digitais102

http://semanticstudios.com/user_experience_design


  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

vez mais comum leitores buscarem novos recursos de aplicativos de leitura digital 

que possibilitem um envolvimento diferenciado. O autor também explica que os 

novos formatos de arquivos de leitura associados às últimas versões de 

computadores ultraportáteis, como os tablets, trouxeram novas formas de leitura 

ao universo do livro.  

O desenvolvimento dos equipamentos para leitura de livros digitais evoluiu 

substancialmente nos últimos anos. Além das facilidades relativas ao 

armazenamento de publicações de diferentes formatos, os dispositivos de leitura 

digitais (e-readers) oferecem uma gama crescente de funções. O formato de 

arquivo ePub, por exemplo, tem como objetivo democratizar o livro eletrônico e 

proporcionar ao público uma experiência de leitura mais satisfatória do que o 

tradicional formato PDF. Essa transformação resultou no início de uma nova fase 

do livro digital, a qual Procópio (2010) define como “revolução dos e-books”. A 

partir de 2007 iniciou-se a popularização dos primeiros e-readers, causando uma 

verdadeira mudança na indústria dos leitores eletrônicos: 

Empresas voltadas à pesquisa e produção de aparelhos eletrônicos 
vislumbraram um filão a ser explorado, partindo para estratégias 
competitivas. Atualmente, novos modelos, agregando cada vez mais 
funcionalidades, são colocados no mercado, em tempo recorde, na busca 
incessante do cliente, tencionando aliar modernos recursos a preços 
convidativos. (CRESPO e RODRIGUES, 2013, p.92) 

Os e-readers ganharam popularidade por apresentarem funções como a 

facilidade de se armazenar grandes volumes de livros, por exemplo. Por 

encontrar-se em formato digital, o leitor pode fazer download de um e-book em 

qualquer lugar e a qualquer hora. Entre as principais vantagens de dispositivos de 

leitura digital estão a praticidade e a portabilidade. A estrutura de um e-reader 

permite armazenar mais de 1000 livros, em dispositivos leves e pequenos.  

A partir dessa evolução da tecnologia de e-readers, buscam-se cada vez 

mais recursos novos de aplicativos de leitura digital que possibilitam um 

envolvimento diferenciado por parte do usuário, isto é, um aprimoramento da 

experiência do usuário. Entretanto, ainda existe uma curva de transição que 

dificulta a migração do público que prefere o livro físico e palpável para o meio 

digital, como explicam os pesquisadores Schermach e Moraes: 
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Essa resistência gera a lentidão característica do processo de conversão 
para uma nova tecnologia. Porém, tal resistência está vinculada ao conflito 
entre a percepção e a experiência que o leitor tem quando pensa no livro 
tradicional, e entender essa relação como forma de gerar uma alternativa 
de simulação destas experiências se torna indispensável para se chegar a 
uma solução que agrade ao público mais conservador. (SCHERMACH e 
MORAES, 2013, p.243) 

Partindo dessa premissa, é possível verificar como a experiência do usuário pode 

oferecer um papel importante na compreensão e utilização de um e-reader.  

2.  Kindle: o e-reader da Amazon 

O primeiro modelo de e-reader consagrado publicamente foi o Kindle, 

lançado em 2007 pela empresa norte-americana Amazon, apresentando, como 

principal funcionalidade, a possibilidade de leitura de e-books. Após a aceitação do 

público, o Kindle encontra-se, atualmente, em sua oitava geração. Após a 

popularidade do Kindle, outras empresas também lançaram seus próprios 

dispositivos de leitura, como é o caso do Cool-er, o Sony Reader, o Cybook, o 

Alfa, e outras opções menos conhecidas, fabricadas por empresas do Japão, 

China, Coréia, França, Estados Unidos e Brasil. 

A princípio, os e-readers deveriam apresentar um desempenho diferenciado 

em relação à interação com os usuários, já que os mesmos foram projetados para 

esta finalidade. Atualmente, a Amazon não oferece apenas o Kindle como única 

alternativa para ler e-books, mas também disponibiliza um aplicativo para leitura 

disponível gratuitamente para download em versões para o computador, 

smartphones e tablets. Os mesmos recursos podem ser observados nas versões 

dos aplicativos, com poucas modificações na interface. No entanto, a diferença 

mais notável entre o e-reader e o aplicativo do Kindle seria a própria tela, sendo 

que o Kindle apresenta a tinta eletrônica como uma tecnologia desenvolvida para 

a atividade de leitura digital, ao contrário de tablets, smartphones e monitores para 

computadores. 

De acordo com o site da Amazon , o Kindle permite diferentes funções, 23

oferecendo uma experiência diferente do livro físico. Entre elas estão as funções 

 Disponível em < https://www.amazon.com.br/dp/B0186FEYKW >  Acesso em 24 de set. 2017 23
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dicionário, tela sensível ao toque, controle de iluminação, loja virtual, seleção de 

idiomas, biblioteca de e-books, entre outras. Sendo assim, a partir das funções 

oferecidas pelo Kindle, foi realizada uma pesquisa com um grupo de 15 pessoas, 

por meio de formulários, para avaliar quais suas experiências com o e-reader, 

verificando, a partir de coleta de dados, as principais frustrações e facilidades dos 

usuários em relação ao dispositivo de leitura da Amazon. 

4. Resultados  

O questionário sobre a experiência do usuário com o Kindle foi realizado por 

meio da ferramenta Formulários Google, com um grupo de 15 pessoas que 

utilizam o dispositivo. Os gráficos a seguir mostram as respostas dos participantes 

da pesquisa, que abordou questões pertinentes ao uso do dispositivo e suas 

possíveis relações com o usuário, de acordo com a definição de UX de Donald 

Norman (1988).  

Gráfico 1 – Pergunta relacionada à tentativa de utilizar o aparelho pela primeira 

vez 

#  
Fonte: Elaborada pelo autor 

Gráfico 2 – Pergunta relacionada à função touch screen do aparelho 
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#  
Fonte: Elaborada pelo autor 

Gráfico 3 – Pergunta para comparar o e-reader com livros físicos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor 

Gráfico 4 – Questão para conferir se os usuários só leem e-books 
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Fonte: 

Elaborada pelo autor 

Gráfico 5 -  Funções que os usuários sentem falta no dispositivo 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Gráfico 6 – Comparativo entre livros físicos e e-books disponíveis no Kindle 
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Fonte: 
Elaborada 

pelo autor 

Gráfico 7 – Pergunta relacionada ao Design do produto 

Fonte: Elaborada pelo autor 

5. Considerações finais 

Na pequena amostragem de pessoas que respondeu ao formulário 

proposto, percebe-se que o livro físico ainda traz características que os e-books 

não conseguem suprir, como é o caso do toque e o cheiro do livro, que  ainda são 

fatores importantes para pessoas que utilizam o Kindle. Isso pode ser entendido 
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como o que Norman (2008) define como design emocional. A dimensão emocional, 

segundo o autor, é fator predominante na concepção, na interação e na tomada de 

decisão. Embora a análise cognitiva da usabilidade e função seja importante, a 

análise afetiva também é, pois um bom design estará cada vez mais baseado nas 

necessidades dos usuários, isto é, na compreensão do uso, na facilidade de 

execução das tarefas, e por oferecer prazer e satisfação na interação (NORMAN, 

2008). 

Dessa forma, a experiência do usuário engloba não apenas a usabilidade e 

o design do produto, mas o fator emocional que um determinado produto oferece 

aos usuários. Em contraponto a um livro físico, para os usuários de Kindle que 

responderam a este questionário, por mais que o e-reader ofereça múltiplas 

funções, ainda não traz a mesma experiência que um livro físico, que pode ser 

tocado, grifado e não oferece uma interface complicada. Sendo assim, as 

respostas obtidas a partir dos questionários abrem margem a novas pesquisas 

sobre o assunto.  
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Resumo 
A produção de conteúdos diversos na área do design tem sido ligado à solução de 
necessidades em diferentes âmbitos sociais, por consequência, a busca do 
desenvolvimento tecnológico em conjunto com todas aquelas ferramentas que 
mantem uma relação física e intelectual com o individuo. Pertencemos a uma 
cultura de consumo, importação e exportação de produtos e serviços que 
incorporam elementos do design, além de complementar-se com outras áreas 
profissionais. Paralelamente surgem diferentes linguagens contemporâneas 
desenvolvidas pela sociedade, uma delas é a transmidia, que se caracteriza pelo 
uso de processos e ambientes interativos, de retroalimentação pelos usuários, que 
constroem e difundem mensagens e criações audiovisuais; entendendo isto, 
podem se adotar os elementos da transmidia como ferramentas expositoras da 
pré- produção, produção e pós-produção de produtos de design, tendo como 
objetivo que o indivíduo, de maneira positiva, conheça a origem, compreenda o 
conceito, percurso, e processos intervindos naqueles produtos, assim como o 
impacto social que geram. Sendo assim, espera-se que a ferramenta apresentada 
fomente a percepção crítica, reflexiva e conciente entre os usuários, que gerem 
redes colaborativas na difusão desses conhecimentos, incentive a participação e a 
interação social criativa mediante conteúdos audiovisuais que enriqueçam o valor 
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simbólico e até afetivo das peças, além de contribuir no desenvolvimento 
tecnológico na área do design. 

Palavras-chave:  

Transmídia; design projetual; design de produto; interação social; rede 

colaborativa. 

O sujeito-objeto 

A relação que o homem tem com os objetos é uma história narrada desde 

diferentes esferas do conhecimento. As mudanças que têm experimentado essa 

relação dão conta das necessidades reais que existem através do tempo. Uma 

aproximação de entendimento sobre a linearidade de como o sujeito está se 

vinculando com as coisas pode partir da capacidade criativa. Enxergar o que foi 

criado, nos permite identificar todas as motivações. Assim, cada corte no tempo 

pode ser  identificado pelas ideias que foram fundamentas aos inventos. 

É tão ancestral a necessidade de estar acompanhado de artefatos que a 

sua origem pode sinalizar-se como um imperativo de sobrevivência; para tanto, é 

um fato natural a proximidade do sujeito com os objetos. Com certeza, a 

sustentação deste relacionamento do binômio, não está determinada no alvo 

necessário; quer dizer, as coisas não chegam ao homem só pelo fator da 

necessidade, existe um fator mais forte que está centrado na emocionalidade do 

indivíduo. Esse elemento intangível segundo Krippendorff (2001), deve 

transcender, pois, “a engenharia cria instruções (desenhos). O design centrado no 

ser humano deve estimular as pessoas”. O desejo de possuir ou se descartar das 

coisas, é um assunto inteiramente importante para o sujeito. Porém, a válvula de 

escape às emoções de possuir, é atribuir os objetos aos afetos. Cada objeto é 

propriedade de alguém ou de alguns, então, uma projeção de seu entendimento 

sobre a realidade, porém, seus hábitos expõem seus níveis de relação com o 

material e imaterial. No trabalho “Transversalidades no Design Contemporâneo: 

Novos Sujeitos em Busca da Inclusão” de (2016), se enuncia que “O design 

contemporâneo, conta com a presença mais determinante da subjetividade, do 

simbólico, das afetividades e das tecnológicas, bem como a necessidade 

premente de conhecer o outro, sujeito social/usuário, respeitando-o e valorizando-

o”. 
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Partindo destas primeiras reflexões, deve-se reconhecer que os objetos, 

igual que os sujeitos formam parte de uma montagem temporal; dentro da qual, 

cada época tem seus modos próprios de vinculação. O pensamento científico 

representa a ruptura na obsessiva ideia de posse material. Um fator que limita a 

capacidade da obtenção de produtos e serviços é o poder aquisitivo, hoje se 

apresentam uma série de alternativas, uma delas é a relação do sujeito-objeto 

através de recursos digitais. 

Nesse sentido, Rüdiger (2002, p. 113), observa que 

Na Internet, as pessoas estariam descobrindo a possibilidade de construir 
suas identidades se ajustando às outras. A tecnologia conteria o poder de 
transcender a consciência solipsística, que funda o conceito moderno de 
sujeito. O processo em que ele se formava é descentrado, no momento em 
que os recursos com que se modela a ação cultural são pouco a pouco 
democratizados. (Rüdiger, 2002, p. 113) 

Design e tecnologias contemporâneas 

O objetivo deste trabalho é estabelecer a relação entre as tecnologias 

através das multiplataformas da comunicação e o mundo criativo do design. Isso 

surge do entendimento que ambos se estruturam de forma ramificada, flexível, em 

uma constante extensão e retração, o que permite a criação e replanejamento dos 

seus componentes. Tanto os processos criativos, como as mídias, estão 

diariamente em uma evolução, determinada pelas formas de pensar e, porém, de 

atuar entre indivíduos (os usuários contemporâneos), estes definidos por 

Nietzsche (Apound Agamben, 2009) como 

Aqueles que mantem uma relação ao presente numa desconexão e uma 
dissociação, que não coincide perfeitamente a seu tempo, nem está 
adequado às suas pretensões e é, por tanto, nesse sentido, inatual; mas, 
exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 
anacronismo, ele é capaz, mais dos que os outros, de perceber e aprender 
o seu tempo. (Agamben, 2009 p. 30) 

Lemos (2002) comenta que “a ideia de pós-modernidade aparece na 

segunda metade do século XX com o advento da sociedade de consumo e dos 

mass media, associados à queda das grandes ideologias modernas e de ideias 

centrais como a história, a razão e o progresso”. 
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Interpreta-se que o indivíduo contemporâneo tem uma visão que lhe 

inquieta por se posicionar em projeções futuras, consciente das temporalidades, 

interpreta processos e dinâmicas que incorpora na sua vida. Igualmente o que diz 

Krippendorff (2001), sobre os designers contemporâneos não poderem fazer nada 

além de estar um passo à frente de todos os outros. Ver figura 01. 

�  

Figura	01.	When	you´re	hungry.	Fonte:	thedesigntip.	@tonyfutura.	

Bell (1979), argumenta que “a pós-modernidade corresponde, exatamente, 

à fase pós-industrial da sociedade de consumo, onde a produção de bens e 

serviços (ligados a grandes consumos de energia) é modificada de acordo com as 

novas tecnologias (digitais) da informação”. Nesse sentido,  

O pós-modernismo dos anos 60 é fruto de uma vanguarda anárquica, 
instituindo-se como uma ruptura com a institucionalização oficial da cultura 
(entendida como artes e espetáculos). Os artistas começam a descobrir as 
possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias a partir da vídeo-arte, da 
fotografia, dos satélites e dos computadores. (Lemos 2002, p. 70). 

Entendamos ao núcleo da comunicação, como a infraestrutura em rede que 

se encontra em múltiplas e complexas camadas, com equipamentos, sistemas e 

serviços que fazem os nós de conectores entre ambientes reais e digitais. 

Sfez (1992) propõe “que a comunicação contemporânea é marcada pelo 

imperativo tecnológico, agora sob a forma de tecnologias da mente”. Este sistema 

em rede, é interpretada por Lemos (2002) como “o modelo informatizado, cujo 

exemplo é o ciberespaço, é aquele onde a forma do rizoma (redes digitais) se 
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constitui numa estrutura comunicativa de livre circulação de mensagens, agora 

não mais editada por um centro, mas disseminada de forma transversal e vertical, 

aleatória e associativa”. Por outra parte, enxergamos ao núcleo do design, como 

uma atividade projetual descrita por Philip apud Krippendorff (2001) a qual tornou-

se um modo de vida, que o antigo pensamento do design como criação de coisas 

deu lugar ao pensamento do design como algo incrustado na sociedade. Junto 

com isso, deve-se levar em conta o que Krippendorff (2001) enuncia como sendo 

uma “atividade projetual é intrinsecamente motivadora, é uma atividade humana 

por natureza. Ela não é privilégio de uma profissão”. O design trabalha com 

inovação, que coleta, analisa e processa dados na busca da resolução de 

problemas, por tanto, é uma ferramenta de transformação social.  

Este tipo de design contemporâneo, diz Krippendorff,  

É o resultado da trajetória nas mudanças de paradigmas, nas formas de 
pensar do indivíduo, de produto para bens, informações, identidades, 
aparências, modismos, marcas, etc. Estes, residem em sua passagem 
pelos mercados; informações, na leitura de textos ou imagens; identidades 
em como as pessoas vêem a si mesmas e aos outros; etc. Os designers 
dessas coisas intangíveis foram percebendo que os seus produtos eram 
práticas sociais, símbolos e preferências, e não só coisas. (Krippendorff, 
2001, p. 88-89). 

Refletimos então, que o design nos fornece múltiplos significados de 

impacto. Segundo Hakken (1999) a “informação validada que se traduz em 

conhecimentos, que ao ser enriquecida, pode chegar a se considerar como 

informação validada existencialmente, em outras palavras, sabedoria”. Referente a 

isso, assimilemos que: 

Uma cultura que se conduz através da atividade projetual deve: Gerar um 
conhecimento de segunda ordem, isto é, um conhecimento capaz de 
abarcar o conhecimento de outros. Isto assegura ao design sua relevância 
social e abre a possibilidade de que haja considerações morais invés de 
considerações meramente eficientes. (Krippendorff, 2001 p. 95). 

Esta mesma, consegue-se ligar às tecnologias de comunicação, segundo 

Rüdiger (2002), como promotora da multiplicação de contatos e conhecimentos 

cujo resultado principal, socialmente falando, é a paulatina mudança nas 

concepções vigentes sobre como se estrutura e funciona nossa subjetividade. O 

trabalho do design em décadas anteriores, como argumenta Krippendorff (2001) 
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era centrado no objeto, ou seja, resultante da era industrial, da produção em série 

e da lucratividade de um mercado em expansão.  

Pensamento convergente 

Com o descrito acima, concretamente, olhemos à comunicação como um 

veículo e o design como o conteúdo bem processado.  

A soma destes dois exibe a coexistência entre eles, que tem elementos de 

contato, que se nutrem e se colaboram de um jeito que encaixam no que Jenkins 

(2009) refere como “pensamento convergente, o qual está remodelando a cultura 

popular americana e, em particular, está impactando a relação entre públicos, 

produtores e conteúdos de mídia”. Do mesmo modo tem que se levar em conta, o 

que define Jenkins como convergência:  

São as mudanças tecnológicas, industrias, culturais e sociais no modo 
como as mídias circulam em nossa cultura, que incluem o fluxo de 
conteúdos através de várias plataformas de mídia; num conceito mais 
amplo, se refere a uma situação e que múltiplos sistemas de mídia 
coexistem e em que o conteúdo passa por eles fluidamente. (Jenkins, 2009 
p. 377).  

Este mesmo autor complementa que “essa convergência não ocorre por 

meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre 

dentro dos cérebros dos consumidores individuais e em suas interações com 

outros” (Jenkins, 2009). Um dos principais fatores estabelecidos para as condições 

do desenvolvimento foi a revolução digital como resultado da transformação 

tecnológica. Para Pool (1983) “os novos media (digitais) aparecem com a 

revolução da microeletrônica, na segunda metade da década de 70, através de 

convergências e fusões, principalmente no que se refere à informática e às 

telecomunicações”. Com isso, Lemos (2002), entende que “os média digitais vão 

agir em duas frentes: ou prolongando e multiplicando a capacidade dos 

tradicionais (como satélites, cabos, fibras óticas); ou criando novas tecnologias, na 

maiorias das vezes híbridas (computadores, minitel, celulares, pagers, televisão 

digital, etc.” 

Os computadores pessoais conduziram ao paradigma seguinte: Interfaces. 
Semelhanças a linguagens, interatividade, experiências internalizadas e a 
possibilidade de autodidatismo fizeram com que as interfaces não fossem 
explicáveis em termos psicológicos, ergonômicos e semióticos, tornando 
obsoletos a linguagem do funcionalismo, as preferências dos 
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consumidores e os apelos estéticos. Desde os anos 70 e 80 as interfaces 
proporcionaram ao design um foco totalmente novo. (Krippendorff, 2001, p. 
89). 

Linguagem transmídia e redes colaborativas 

Uma vez dialogadas às condições da infraestrutura comunicacional, os 

produtos do design pegam carona para se aproximar dos usuários diversificados 

em ambientes e situações que anteriormente não poderiam ter sido resolvidas. 

Assim, Jenkins (2009) fala sobre a alquimia das mídias e as novas maneiras de 

contar histórias que fazem e mudam a nossa maneira de nos divertir, trabalhar e 

educar. 

Os ambientes interativos impulsionam experiências cada vez mais 

sofisticadas de consumo de informação. Nas plataformas digitais, as revistas e os 

jornais, a televisão e o rádio, recebem quase que diariamente uma torrente de 

novas funções e suportes que misturam o visual, o verbal e o sonoro (Gitlin, 2003). 

Dessa forma, esses veículos mais tradicionais coexistem, disputam sua audiência 

e até mesmo interagem entre si em perfis nas redes sociais onde a narrativa 

transmídia - uma linguagem contemporânea recente e propícia para 

experimentação em produtos de comunicação ou não. Vale destacar que produtos 

editoriais estimulam a imersão e a participação dos públicos que se envolvem 

nessa produção, no uso e na retroalimentação de todo o conteúdo. 

Mas, e uma definição exata do que é transmídia? Antes da definição de 

2003 de Henry Jenkins ser difundida e mundialmente conhecida, o conceito já 

existia e era chamado de trans-media composition e foi criada em 1975 pelo 

compositor e instrumentista Stuart Saunders Smith enquanto compunha a peça 

Return and Recall (Gosciola, 2012; Renó e Flores, 2012). O instrumentista 

considerava “trans-media a composição de melodias, harmonias e ritmos distintos 

para cada instrumento e para cada executor, como se fosse um compositor que 

complementaria a obra em coerente harmonia e sincronia com os outros 

instrumentistas/compositores”. Gosciola (2012) complementa ainda que o conceito 

foi aplicada na área da comunicação apenas em 1991 com a publicação do livro 

Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From Muppets Babies 

to Teenage Mutant Ninja Turtles de Marsha Kinder. A autora chamou de 

transmedia intertextuality o que foi definido por ela como um “supersistema de 
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entretenimento” aquilo que observava no comportamento do filho em relação às 

narrativas criadas e experimentadas por ele aos finais de semana enquanto 

assistia à TV, filmes e séries e depois brincava com seus amigos inventando as 

próprias histórias. 

Para Renó, Américo e Bressan (2017), a narrativa transmídia é uma 

linguagem contemporânea e é entendida como uma construção multiplataforma de 

linguagens, de conteúdos independentes, mas relacionados entre si, que, quando 

combinados contemplam um novo significado, o que a posiciona como algo 

realmente adepto à diversidade. 

Neste ponto, entra a labor da transmídia, que dinamizará em conjunto com 

o design as informações e potencializará a acessibilidade do conhecimento, com 

linguagens apropriadas às diversas plataformas. 

Krippendorff (2001), diz que “através da linguagem organizamos equipes, 

defendemos nossas ideias e estimulamos stakeholders a formar redes que podem 

levá-los à realização”. Assim, 

Sem dúvida, a linguagem é nossa forma de coordenação mais importante. 
Nós criamos e coordenamos o mundo perceptível enquanto falamos uns 
com os outros. Construímos tecnologia através de conversações. O design 
não pode ser bem sucedido sem a comunicação entre designers e com os 
usuários. Por essa razão: Coordenações adquirem significado social 
através de narrativas e diálogos. Artefatos são materializados através da 
linguagem. (Krippendorff 2001, p. 90). 

A linguagem tem uma relação com a internet, pois, Rüdiger (2002) diz, que 

ela “promove uma colonização da linguagem cotidiana, que condiciona o processo 

da formação da consciência de um número sempre crescente de indivíduos”. 

Abrir o espaço para novas experiências, como Jenkins (2009) menciona, 

que na realidade, “o público quer que o novo trabalho ofereça novos insights e 

novas experiências, os espectadores investem no produto e sentem que têm 

domínio  sobre ele; negue isso aos consumidores e eles se afastam, em 

desgosto”.  

Por sua parte a etnografia virtual, sobre o tema das experiências, nos relata 

que: 

A Internet contribui para nos fazer pensar a identidade em termos de 
multiplicidade, mas isso não significa que as experiências estão 
subvertendo a noção de eu essencial, as pessoas são capazes de 
construir um eu ao flertar com muitos eus. O que quer dizer que, o conceito 
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de eu singular e interior é posto em questão, mas isso não quer dizer que 
se dissolva. (Rüdiger, 2002, p. 113). 

As fantasias tecnológicas pretendem que o mundo será formado por 
indivíduos capazes de se multiplicar através de aparelhos portáteis e 
interconectados em espaços relacionais por redes de satélites e redes 
terrestres de fibra ótica. (Rüdiger, 2002, p. 110). 

As produções transmídia que envolvem aos produtos contemporâneos do 

design, permitirão o “trabalho colaborativo” e de cocriação, tal como os irmãos 

Wachowski viram como veículo para expandir o potencial do mercado global, nas 

suas produções fílmicas, trazendo colaboradores cuja presença evocava formas 

distintas de cultura popular de outras partes do mundo. Entendamos a palavra 

colaboração, que Landow (2009) nos fornece, a qual “vem do termo latino e que 

significa -trabalhar com- ou –trabalhar juntos-, leva-nos à sugestão, entre outras, 

de trabalhar conjuntamente em uma mesma iniciativa. Segundo o American 

Heritage Dictionary of the English Language, o verbo colaborar (to collaborate) 

significa trabalhar juntos, em particular num esforço intelectual conjunto. Isto é um 

resultado da hipersociabilidade enunciada por Jenkins (2009), a qual “incentiva 

várias formas de participação e interação social entre consumidores”. Igual como 

enuncia Krippendorff (2001) sobre uma cultura projetual, que “corresponde à saída 

radical de uma cultura científica, que considera um aumento gradual de aspectos 

humanos e sociais”.  

Um pensamento que surge do individual para se entregar ao coletivo, traz 

um paradigma de redes de multi-usuários. Redes como Krippendorff (2001) 

determina que “acarretam necessariamente uma livre cooperação na qual os 

participantes constroem seus próprios mundos enquanto estão uns com os 

outros”. Assim, permitir a abertura a uma comunidade criativa que se colabora, se 

auto-constrói e se reforça em rede, proporcionada pela tecnologia digital, que 

Lemos (2002) entende como “uma dupla ruptura: no modo de conceber a 

informação (produção por processos microeletrônicos) e no modo de difundir as 

informações (modelo Todos-Todos). Alguns autores chegam mesmo a falar de um 

domínio dos meios de produção pelo público”. 

Todas as redes de multi-usuários viáveis requerem um número mínimo de 
participantes. O que acontece entre eles, no entanto, não pode ser 
controlado externamente. Salas de bate-papo, Chats, grupos de discussão 
e uma série de “collaboratoria” têm que se auto-organizar ou deixam de 
existir. São projetados por muitas pessoas, incluindo hackers, internautas, 
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programadores com ideias loucas, cada um entrando na rede como sua 
própria concepção de comunidade. (Krippendorff, 2001 p. 91). 

Design de produtos audiovisuais 

Estamos numa temporalidade maiormente audiovisual, como Rüdiger 

(2002) reflete: “em favor das imagens com que agora se apoia e move nossa 

época e a vontade de pensar de maneira crítica e independente os problemas que 

ela coloca aos contemporâneos e à humanidade histórica”. Desse modo, 

enxergamos que através do desenvolvimento de roteiros de narrativas 

audiovisuais, tanto os designers, profissionais, criativos, empresas e outros, 

poderiam disseminar de maneira positiva as informações para ser levadas a um 

nível de conhecimento significativo para o indivíduo. 

Formas de narrar modos de vida imagináveis. Métodos que realizam essa 
tarefa são altamente narrativos. Sabemos que futuros estão sendo 
articulados por poetas, escritores de ficção-científica e sonhadores. Os 
designers podem ser inspirados por eles, mas, para conseguir realizar 
esses futuros, precisam aprender a articular futuros possíveis através de 
sua própria linguagem. (Krippendorff, 2001 p. 94). 

Determinamos que, o designer ao adotar a transmídia como uma linguagem 

potencializadora, permitirá criar narrações audiovisuais, reais, participativas, 

inclusivas, que permitam exemplificar, igual que explicar a origem, o conceito, 

percurso, e processos intervindos em todos aqueles produtos nascidos do design, 

assim como visualizar de maneira imersiva o impacto coletivo que geram. Assim 

como Krippendorff (2001) afirma sobre os designers criarem narrativas 

convincentes a respeito de como o presente pode ser transformado num futuro 

desejável.  

A dinâmica transmídia aplicada paralelamente ao processo criativo dos 

produtos do design, permite a diversificação de criações, igual as múltiplas e 

novas versões sobre uma mesma temática, que se reinventa. Para Scheer (1996), 

a sociedade virtual é a sociedade onde “a inteligência do central coloca o usuário 

no desafio de produzir seu próprio espetáculo, seu próprio imaginário, seu próprio 

desafio. Assim este modo reconstitui um tecido comunitário”. 

A reconfigurabilidade, por exemplo, um dos seus traços mais importantes, 
permite  que os usuários (re)projetem os seus próprios mundos. Conferir 
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(re)projetabilidade aos artefatos altera o papel que os designers podem 
desempenhar dentro de uma cultura que acolhe essa tecnologia. A 
reprojetabilidade propaga as práticas projetuais para além dos limites do 
design profissional. (Krippendorff, 2001, p. 90). 

Além do enunciado acima, essas reconfigurações permitem fomentar a 

percepção crítica reflexiva e consciente entre os usuários. A reprojetabilidade, 

aponta  Krippendorff (2001), “acaba sendo a motivação intrínseca mais importante 

para que as pessoas se engajem em interfaces particulares”. Para esta parceria 

entre transmídia e design, é indispensável contar com a colaboração:  

Que abrange noções de trabalho conjunto com terceiros, ou de 
comunidade de ação; pelo fato de que todos vivemos em grupos sociais e, 
obviamente, se valora sobre todo as contribuições daqueles grupos. 
Exemplo, a cadeia de montagem ou da segmentação, na que se divide o 
trabalho em tarefas que os colaboradores fazem por separado. Esta última 
modalidade é a que usualmente se adota na maioria dos projetos de 
colaboração, desde a programação até as exposições da arte. (Landow, 
2009, p. 180-181). 

Desta forma, se executam os mecanismo na difusão desses 

conhecimentos, incentivando a participação e a interação social criativa mediante 

conteúdos audiovisuais que enriqueçam o valor simbólico e até afetivo das peças. 

O ponto central de incorporar a transmídia ao processo projetual dos produtos do 

design, significa que este último deve, assim como afirma Krippendorff  

Desenvolver uma linguagem, metodologias e práticas capazes de narrar 
possibilidades imaginadas, justificando propostas de mudança de práticas 
sociais, inspirando a outros levarem adiante suas ideias e permitindo que 
as virtudes do design sejam decididas pela sabedoria coletiva de seus 
stakeholders. (Krippendorff, 2001 p. 97). 

Conclusão 

O que se propôs neste trabalho, foi plantear a soma dos núcleos: 

comunicação + design + transmídia, reconhecendo que cada uma destas áreas 

mantém configurações, potencialidades e limitações, mas que estão presentes nas 

dinâmicas do indivíduo contemporâneo. Conformar a parceria da triagem numa co-

relação funcional,  ligar esses pontos de contato através da transmídia. 

Enxerguemos às tecnologias comunicacionais como estradas de fluxo 

contínuo, com todos os equipamentos disponíveis para que se realizem intra-

comunicações (redes internas de cada mídia), e comunicações globais (redes 
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entre múltiplas mídias tanto digitais e análogas). Dispostas para deslocar grandes 

quantidades de informação, que para o nosso caso, refere-se a tudo aquilo a cerca 

dos componentes projetuais do design. A transmídia como linguagem, tem a 

capacidade de estabelecer o diálogo entre comunicação e design, mediante 

produções audiovisuais e propicia a interação com os grupos de audiências que 

utilizam diversas multiplataformas.  

Todos aqueles que formam parte do universo do design, devem começar a 

considerar as vantagens de adotar a transmídia para se comunicar entre designers 

e usuários, bem como, socializar e discutir os elementos que acompanham ao 

processo projetual, pois as criações nascidas dela, se tornarão um valor que 

enriquecerá todas as estruturas conceituais dos produtos do design 

contemporâneo.  
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Resumo 
A sociedade contemporânea vivencia transições na comunicação que não devem 
ser delineadas como foi outrora. O motivo são as rápidas transformações e 
modificações em nosso ambiente proporcionadas, em base, pela eletrificação do 
ambiente social e pela geração de um novo entendimento do conceito de técnica e 
de ecologia. Nesse continuum, o processo comunicacional nas paisagens pós-
urbanas englobam nossas sensibilidades e nossos agires comunicacionais – entre 
os quais a fotografia – e vê-se como um todo nessa nova ecologia integralizada 
como um novo humanismo. A inteligência conectiva decorrente deste processo 
reconfigura nossas instâncias imediatas produzindo conhecimento por conectar 
diversos e incontáveis tipos de inteligências. Parte disto, as imagens na 
contemporaneidade são apresentadas inseridas nessa nova forma ecológica: 
possuem diversas dinâmicas, características e atribuições, muitas delas não 
objetivadas. Com base nos conceitos das novas ecologias da mídia de Postman e 
em seu livro Technopoly (1994), e dos novos espaços em Di Felice (2009), em 
Paisagens Pós-urbanas, objetiva-se discutir a fotografia neste contexto que 
representa uma complexidade no ambiente humano e comunicação visto pela 
primeira vez. Entende-se nesse delineamento que a informação fotográfica não se 
conecta por um tipo específico de trabalho, mas que salta de forma não linear em 
redes de redes e em novas formas comunicativas no habitar, proporcionadas pela 
eletricidade e pela ideia da 3ª revolução industrial, de Jeremy Rifkin, na qual 
afirma que em toda grande revolução industrial o tipo de comunicação também é 
alterado. Vê-se, portanto, representado um novo modelo, no qual a circulação 
supera os modelos anteriores de comunicação e produz inteligência cognitiva, 
capaz de produzir conhecimento autônomo se conectado a outras inteligências. 

Palavras-chave: fotografia; estatuto da imagem; imagem conectiva; imagem 
conectada 

Introdução 

Relativizar épocas e gerações traz sempre o risco da imprecisão na 

reprodução dos conceitos e das práticas sociais de cada um dos períodos 
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apresentados, mesmo daquele mais recente, uma vez que a própria percepção 

humana que nos guia também é alterada nos meandros dos processos culturais 

dentro dos quais se entende a comunicação. Observar e relativizar as práticas e 

efeitos pelas partes entre passado e futuro nos parece um exercício imperfeito 

como aquele que se movimenta os braços para fortificar as pernas e, embora feito 

mesmo de forma alternada, o que se vê são avanços localizados, mas excludentes 

em perspectivas mais complexas. Assim é com os processos comunicacionais.  

Este trabalho parte de duas perspectivas de transformação: a da 

comunicação, proposta por Neil Postman sobre Media Ecology e em Tecnopólio 

(1994) e do ambiente humano, proposta por Massimo Di Felice (2009), em 

Paisagens Pós-Urbanas.  Pretende-se neste exercício identificar os principais 

pontos propostos para o contexto atual da comunicação e da noção de sociedade 

de forma não fragmentada e não individualizada, englobando ambas as propostas 

em uma mesma noção de sujeito. Para isso será primeiro apresentado o conceito 

de Postman (2015) sobre o novo ambiente comunicativo que ele chamará de 

Ecologia e, na sequência, o de Di Felice (2009) e suas noções de espaço e social 

para, dentro deste espaço, assimilar as reflexões destes e objetivando, em nossa 

proposta, a fotografia, recorte do nosso de debate nesse ínterim conceitual. 

Conceituação: novas propostas são necessárias 

Ambos estudos, de Postman (2015) e de Di Felice (2009) serão inicialmente 

conceituados pois é a partir desta perspectiva que discutiremos a fotografia e seu 

estatuto nesse contexto proposto pelos autores. O primeiro deles, o de uma nova 

ecologia da mídia, foi descrito por diversos autores em suas pesquisas, como 

Marshall McLuhan. O conceito apresenta derivações e imbricações que o 

diferencia de outros propostos. Aquele que iremos utilizar para este ensaio é o do 

último autor, que relata a ecologia das mídias como um novo e real ambiente de 

comunicação da sociedade moderna: 

Ecologia das mídias é o estudo de ambientes de informação. Está 
preocupado em compreender como as tecnologias e técnicas de 
comunicação controlam a forma, quantidade, velocidade, distribuição e 
direção de informações; e como, por sua vez, tais informações, 
configurações ou preconceitos afetam as percepções, os valores e 
atitudes das pessoas. Assim, ecologia de mídia transcende vários temas 
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de aceitação mais ampla, incluindo, por exemplo, Psicologia e 
Sociologia, uma vez que ele pressupõe que a psicologia do povo e os 
seus métodos de organização social são, em grande medida, um 
produto de padrões de informação característico de uma cultura. Como 
eu tentei dizer anteriormente no livro, tais formas de informações como o 
alfabeto, a palavra impressa e a imagem da televisão não são meros 
instrumentos que tornar as coisas mais fáceis para nós. Eles são 
ambientes – como a própria linguagem, simbólicas ambientes – dentro 
do qual podemos descobrir, da forma e expressar nossa humanidade de 
formas específicas. (POSTMAN, 1979, pág. 186) TRADUÇÃO NOSSA.  

Dessa forma Postman (1979) relata a complexidade com a qual a 

tecnologia da época se relacionava com a comunicação e com os processos como 

uma criação derivada do próprio avanço técnico e social do homem. A 

necessidade de pensar essa estrutura é observada em seus apontamentos. 

Segundo o autor, o uso que se faz da tecnologia e da mídia precisa de atenção. É 

necessário entender como esses elementos modificaram a natureza do homem 

desde suas criações e popularização e como elas nos impõem no cotidiano suas 

próprias estruturas de funcionamento. A quantidade de mecanismos e dispositivos 

técnicos, de usos variados, cria certa dependência sobre eles, que resolvem 

questões que antes sequer existiam. Ainda para o autor, diversas relações vêm 

sendo trabalhadas: a engenharia desenvolve os dispositivos físicos e amplia sua 

capacidade de transmissão e recepção de sinais; os linguistas analisam e 

exploram a natureza da estrutura de linguagem e semântica que lhe são próprios, 

necessitando de atenção a pragmática da comunicação.   

Essa nova forma de entender e de relacionar-se com a comunicação é 

identificada na questão orgânica, ou seja, nas relações profundas que são 

estabelecidas. Para conceituar isso, Postman  argumenta que colocou a palavra 3

media junto com ecology para sugerir que o interesse não se restringe às mídias, 

mas na forma em que a interação desta com o ser humano se dá. Esse sistema 

complexo impõem ao homem um modo de pensar, que pode ser aceito ou não. 

Com isso, essa “ecologia” engloba da percepção ao valor humano, da interação à 

nossa sobrevivência, sendo estrutura, conteúdo e impacto elementos a serem 

analisados pelo viés proposto comunicativo. Tal conceito, portanto, busca trazer à 

 Disponível em: < https://hubpages.com/technology/Media-Ecology-The-Technological-Society-How-Real-is-3
Real>. Acesso em 03/08/2017. 
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tona que a relação entre homem e tecnicidades não é de separação, mas uma 

ação única e simbiótica que envolve o ser humano e sua falsa percepção de que 

ele é o outro na interação com as mídias. Há todo um ambiente no qual ser 

humano e máquina estão interconectados e que não são estranhos um em relação 

ao outro. São dependentes e ambos protagonistas nas ações interacionais do 

papel comunicativo descrito naquele espaço, que hoje são múltiplos. 

Em Tecnopólio, Postman (1994) faz suas relações sobre a rendição da 

cultura à tecnologia. É o princípio daquilo que vemos como “ecologia”. Suas 

bases, ao contrário de uma evolução, nos parece romper com paradigmas e 

ampliar suas margens conceituais e complexidades. Para o autor, a tecnologia é 

uma amiga legal e inimiga. Cria uma cultura sem base moral e mina processos 

mentais e relações sociais. Seria a tecnologia tanto um fardo quanto uma benção, 

sendo necessário que as culturas relativizem suas próprias tecnologias 

negociando com elas. O entendimento que nos dá seus conceitos é de que uma 

nova tecnologia significativa não complementa outra já existente, mas sim dissolve 

o monopólio daquele conhecimento e cria um novo monopólio, não sendo 

distribuídos por igual na sociedade. Ela muda tudo. Tais tecnologias alteram 

hábitos daqueles pensamentos tradicionais que nos dizem o que é natural, 

necessário, real. A tecnologia, nesse sentido, não é neutra e reafirma a clássica de 

McLuhan de que “o meio é a mensagem”.   

Quando consideramos as premissas de Postman (1994) entendemos a 

ideia de ecologia. Para ele, as novas tecnologias alteram a estrutura dos nossos 

interesses, as coisas sobre as quais pensamos, o caráter dos nossos símbolos, as 

coisas com que pensamos, a natureza da comunidade, onde os pensamentos, 

valores e tradições se desenvolvem. O ajuntamento das tecnologias estabelece 

novas maneiras como as pessoas percebem a realidade, alterando não apenas 

comportamentos, mas a constituição de práticas e suas próprias tradições. 

Embora em sua obra o autor aborde outros conceitos, como de tecnocratas, são 

nesses pilares conceituais que enxergamos a organização de elementos 

necessários para a constituição de uma ecologia. Fica claro que as 

transformações pela qual a sociedade passou em cada nova introdução de origem 

tradicionalmente – e em termo utilizado – técnica (que será questionada por Di 

Felice) até os dias atuais conduziram a noção humana para uma nova e 
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englobadora noção de relação com estes elementos enraizados nas próprias 

práticas do homem.  

O conceito que evolui desses apontamentos sobre técnica e tecnologia 

como elementos separados do coletivo humano é o de Ecologia das Mídias, que 

entendemos como englobador, não restritivo. As relações com os processos 

comunicacionais sociais humanos se estabelecem a partir – deste e para este – do 

avanço dos aspectos tecnológicos do ambiente social em uma noção de 

localidade que é o espaço urbano e que também se reconstitui em suas próprias 

transformações. Este último conceito de espacialidades trazemos agora para nova 

definição e conceituação afim de, nas considerações deste trabalho, buscar os 

pontos em comuns que ambas podem oferecer em prol da comunicação pela 

imagem fotográfica.  

O habitar como prática comunicativa é uma noção atualizada da 

integralização do homem e pelo homem, daquilo que ele mesmo separou em 

técnica e espaço ao longo do desenvolvimento do saber científico e da evolução 

humana. Nesse processo, propõem Di Felice (2009), a relação comunicativa do 

ambiente com o sujeito significa pensar o processo de eletrificação e 

informatização do território, resultando em uma prática de interação comunicativa. 

Para o autor, é necessário rediscutir a noção de meio ambiente, construído ao 

longo da nossa história com aquilo que está em volta, e limita a noção de território 

ao que cerca externamente o sujeito, excluindo o humano do centro dele, pondo-o 

ao entorno, fora dele.  

Estando, portanto, do lado de fora do ambiente, o homem precisou no seu 

desenvolvimento histórico de construir objetos com os quais pudesse 

compreender o mundo e modificá-lo para seu próprio sustento e sobrevivência. De 

coletores passou a agricultores, entendendo o ciclo da chuva, do plantio e 

construindo instrumentos que o auxiliassem seja no entendimento seja na questão 

prática de plantio e colheita. Esses objetos instrumentos são chamados de 

aparatos técnicos, também parte daquele entorno. A técnica nasce, portanto, fora 

do meio ambiente e, mesmo que constituído para melhor compreendê-lo, pertence 

nascituramente ao mundo marginalizado. Para Di Felice (2009) é o início da 

compreensão da dimensão técnica do habitar uma vez que tais instrumentos para 

o conhecimento e apropriação do território e espaço em geral tornam-se 
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essenciais. Assim, as práticas e concepções exercidas no habitar foram resultando 

em uma mediação técnica que determinou as qualidades e significados da 

interação entre sujeito, natureza e território. Um exemplo clássico e citado pelo 

autor é do feito de Galileu que, ao utilizar os avanços opticos da época na 

confecção de um telescópio – que utiliza o mesmo princípio que o fotográfico 

objeto deste estudo – pôde observar todo um literal universo não visível à olho nu. 

Galileu coloca, pela primeira vez, o homem além da margem do meio ambiente e o 

insere em um meio ambiente ignorado pelas tradições anteriores: somos parte de 

um todo. Somos, portanto, o próprio todo. Neste feito, ainda para o autor, 

desencadeou-se um novo tipo de interação: o mundo interno do meio ambiente e 

externo da técnica passam a dialogar pela utilização da técnica, uma extensão 

mecânica do sentido, chamada por McLuhan (2006) como extensão do homem. O 

habitar, conclui, começou a se mostrar relacional e complexo, muito além da 

projeção do eu no mundo.  

Não apenas na construção de instrumentos científicos, a técnica foi também 

responsável pelas transformações no habitar humano. As cidades, propriedades 

rurais, os territórios nacionais, foram todos estabelecidos e firmados pelos 

instrumentos desenvolvidos. Sua noção e conceito se desenvolve então a partir 

dos avanços nos campos. O conceito de habitar foi analisado por Heidegger 

(HEIDEGGER apud DI FELICE, 2009) no texto Costruire, Abitare, Pensar, no qual 

descreve que construir já é em si uma forma de habitar. Ainda, é o modo pelo qual 

os mortais estão sobre a terra e que construir, nesse sentido de habitar, se 

desdobra no construir que cultiva: “Não é que nós habitemos porque construímos, 

mas construímos porque habitamos, isto é, porque somos enquanto somos 

habitantes” (HEIDEGGER apud DI FELICE, 2009, pág.54). Outro conceito de 

Habitar citado pelo autor complementa este e amplifica suas noções de limites 

subscritos no discurso. Este próximo apresenta uma dimensão ecológica e não 

centralizada no homem. Assim, tudo que não é humano intervém na realização do 

habitar: as coisas, os objetos, as mídias, tudo, confere ao lugar a localidade, não 

sendo as fronteiras o marco simbólico e geométrico, mas a pluralidade material e 

imaterial existente no espaço no qual o homem está em convívio. Torna-se, 

portanto, também pertencentemente humano neste processo. 
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Neste meio ambiente, plural e abrangente por conceito, complexo, 

integralizador, apresentam-se tecnologias comunicativas do habitar. Para Di Felice 

(2009), a impossibilidade de distinção dos limites que separam nossos corpos do 

mundo e daqueles entrepostos entre os instrumentos técnicos e nossa percepção 

induz a uma necessidade de reflexão: repensar os significados e formas das 

relações comunicativas com o ambiente a partir das tecnologias utilizadas para 

comunicar com ele. Para ele, o próprio conceito de mídia, analisado nesta 

perspectiva, pode ser pensado na proposta de outros estudos, como por Derick De 

Kerckhove: “como uma psicotecnologia, ou seja, como uma tecnologia de 

inteligência que interpreta e organiza as informações em simbiose com a nossa 

estrutura mental” (DI FELICE, 2009, pág.64). Kerckhove argumenta que a 

realidade não é algo natural e dependeria da forma como o ambiente e as próprias 

extensões tecnológicas atinge as pessoas: “Inventei o termo psicotecnologia 

baseado no modelo das biotecnologias, com finalidade de definir qualquer 

tecnologia que emula, estende ou amplifica o poder das nossas mentes” (DE 

KERCKHOVE apud DI FELICE, 2009, pág. 64). Assim, as mídias formam neste 

contexto uma nova dimensão conectiva:  

Estabelecido o caráter conectivo da nossa inteligência, que define as 
mídias como tecnologias da mente indispensáveis à construção da 
nossa percepção e ao desenvolvimento das nossas atividades cerebrais, 
é necessário repensar o significado atribuído às nossas relações com o 
ambiente e ao habitar, em geral, a partir do conjunto das interações 
tecnológico-midiáticas que foram instauradas gradativamente entre nós 
e o mundo, dirigindo, assim, a perspectiva obviamente não mais 
antropomórfica ou instrumentais, mas eco midiáticas. O ponto de vista 
aqui proposto (...) insere-se no interior de uma ótica transdisciplinar de 
estudos ambientais, informativos, sociais e comunicativos, (...) nos 
quais, por meio de uma interpretação histórica, se reconhece na 
transformação qualitativa dos espaços trazida pelas mídias, que 
encontra na modernidade um momento e um significado específicos. (DI 
FELICE, 2009, pág. 65).  

A última grande modificação nas formas existentes do habitar foi a da 

eletricidade e da informática. Se o trem encurtou distâncias, a Internet instaurou 

um novo tipo de espacialidade, a que contém o início A dentro do mesmo entorno 

do destino B. Essas novas espacialidades trazem consigo novas formas técnicas e 

comunicativas que se hibridizam junto a nossa percepção em todas as esferas, 

incluindo a midiática. O sujeito passa a ser/estar no ambiente ao mesmo tempo 
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em que o reproduz e o ressignifica, e se alimentando deste e alimentando este. O 

processo atualmente é mútuo: a própria tecnologia se amplifica pelo Big Data, 

instaurando também novas significações no ambiente infohabitacional. Se antes a 

definição de habitar e de meio ambiente era divisível pelo homem, o novo conceito 

trazido pelos contemporâneos dizima as noções fronteiriças e ressignifica o 

homem frente à ele mesmo. Tudo faz parte de uma coisa só. Neste contexto 

reintegralizador daquilo que outrora foi polarizado entre ambiente e técnica, as 

noções e funções comunicativas existentes e parte dessa pólis se também se 

ressignifica.  

Para Di Felice (2009) as tecnologias midiáticas tendem, de maneira geral, a 

conviver, dialogando entre si e se retraduzindo reciprocamente. Para ele, as 

tecnologias comunicativas que contribuem para o processo de construção 

informativa do habitar são contemporâneas e tornam a experiência da 

territoriedade algo plural e dinâmico. Com a eletricidade e o digital, novas 

dimensões e maiores proporções assumem a forma info-geográfica do cinema, do 

rádio, da TV, do vídeo e as formas das interações e das espacialidades simuladas 

às dimensões virtuais. Este cenário aponta similaridade com a narrativa 

transmídia, cujo conceito apresenta uma nova linguagem na qual uma narrativa é 

complementada em diferentes meios de comunicação, formando uma nova 

experiência comunicativa, integralizadora e globalizadora como a proposta por Di 

Felice (2009) em relação às estruturas do habitar e do meio ambiente não mais 

como partes de um todo, mas como o próprio todo. A narrativa transmídia, 

portanto, é o próprio todo apresentado por uma nova linguagem constituída 

daqueles que também integram este todo, o humano que é capaz de codificar e 

decodificar as peculiaridades de cada meio e que articula e harmoniza sua técnica 

atual com o ambiente no qual ocupa:  

“O habitar contemporâneo seria, portanto, um habitar exotópico não 
somente no sentido de que as deslocações propostas pelas imagens 
publicitárias e as paisagens informativas acabam conduzindo o sujeito 
em metapaisagens e em ecossistemas informativos, onde ele se 
encontra não mais como arquiteto-político, e sim como parte de umas e 
de outros, mas, muito mais, no sentido de que o habitar contemporâneo 
é exotópico porque nos propõe a deslocação contínua em espaços 
imagens e em paisagens artificiais, em metageografias reais e sintéticas 
ao mesmo tempo. As telas do cinema da TV, as ondas de rádio, 
tornaram-se espacialidades metaarquitetônicas habitáveis que difundem 
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culturas e práticas sociais até então inéditas. O espaço metropolitano 
feito de concreto, de ruas, prédios e praças, uma vez atravessados por 
fios, antenas e conexões elétricas, projeta a experiência do habitar para 
além do território e na direção de metageografias enetrônicas flutuantes. 
Trata-se, portanto, de um habitar além do sentido de lugar, em espaços 
midiáticos externos, extra corporais e mecânicos”. (DI FELICE, 2009, 
pág. 122).  

Nessa perspectiva há uma predominância visual: para Di Felice (2009), no 

interior dos novos aglomerados urbanos, a maneira de se apropriar dos espaços e 

de interagir com o ambiente torna-se predominantemente visual. O atual selfie, 

nessa leitura, não se apresenta como um resquício de mito de Narciso, mas ao 

invés disso ressignifica o habitar, pela primeira vez de forma massiva, ao 

incorporar o ambiente habitativo nas imagens auto referenciais. A imagem para o 

autor, portanto, se apresenta como um novo tipo de identificação e de agregação 

que colocaria os indivíduos em relação uns com os outros, criando sentidos por 

meio de uma forma-conteúdo estética, transformando a imagem em um laço de 

relação entre o sujeito e a sociedade. Essa amplificação que a mídia massificada 

provoca gera interações comunicativas expandindo o sentido do lugar para os 

espaços informativos, geográficos e imateriais ao mesmo tempo. Dessa forma, as 

cidades e os indivíduos podem ser fotografados e constituir uma espacialidade de 

geração mútua que será revisitada e ocupada de acordo com as narrativas e 

hábitos de outros, que, ao ocupar tais lugares e tempos trazem novas 

ressignificações e sentidos, agregando as suas próprias noção e percepção de 

espacialidade como também parte deste todo. Nesse processo cohabitativo e 

cogerador, as linguagens se transformam e se multiplicam, estando presente em 

múltiplas espacialidades e formas de habitar, algumas mais informativas, outras 

mais comunicativas, outras, ainda, mais sensíveis: as formas não mais se 

apresentam para codificação e decodificação e passam a fazer parte, ao mesmo 

tempo, de um mesmo espaço: aquele multiplural.  

A multipluralidade contraria as noções técnicas de que dois corpos não 

ocupam um mesmo espaço na medida em que ressignificam a própria noção de 

corpo e de espaço. Sequer um espaço ocupa seu próprio espaço, uma vez que a 

localidade geográfica e física está redistribuída por novas concepções e formas de 

existências humanas na contemporaneidade. De acordo com o autor, ao 

suspender a apropriação visual do espaço e substitui-lo pela apropriação 
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informativa do pixel e das redes, “o território se reconfigura e deixa de ser algo 

relacionado à representação exclusiva do sujeito, extinguindo-se em algo que não 

pode ser mais pensado e utilizado como se encontrasse na frente dos nossos 

olhos”. (DI FELICE, 2009, pág.254). Ainda para o autor, o habitar exotópico surge 

quando vivenciamos uma nova experiência de estar no mundo, sendo isto 

resultado da interação entre sujeito, tecnologia e paisagem: é expressão de uma 

forma eletrônica e tecnoexperiencial de construção e apropriação do espaço. 

A ressignificação do habitar e das suas formas comunicativas chegam à 

fotografia e a sua reconceituação. De elemento técnico reprodutor da realidade em 

uma época que separava a técnica do contexto habitativo a uma apresentação 

digital sem a necessidade de qualquer referente, a imagem ganha novos fluxos no 

caráter informativo e se conceitua em outro patamar além do técnico. Comparada 

ao alfabeto, ela ainda engatinha: tem pouco menos de 200 anos enquanto a 

escrita data de cerca de 4500 anos antes de Cristo. Desde seu surgimento, 

podemos seguramente afirmar que a primeira grande revolução da fotografia veio 

com os químicos modernos, já no começo do século XX, que agilizaram todo o 

processo de exposição, revelação e ampliação, e conseguiram reduzi-lo 

fisicamente para o filme 35mm, tornando-a portátil.  

A fotografia nas novas dimensões espaciais e comunicativas 

Por muitas décadas a fotografia se limitou a cumprir o papel técnico e 

conceitual conforme a sua época de criação lhe permitiu. Entre elas, a do seu 

papel técnico de reprodução: “a única coisa que a fotografia comprova é de que 

houve um momento em que aquele referente foi clicado” (SCHROEDER, 2011, p. 

23). Daí a noção de que a fotografia é a representação da realidade. Outras 

noções menos pragmáticas foram sendo incluídas conforma a própria sociedade 

foi se reconceituando. Para Sontag (2004), outra noção pode ser identificada, a de 

que fotografar é apropriar-se da coisa fotografada, significando pôr a si mesmo em 

determinada relação com o mundo, semelhante ao conhecimento – e, portanto, ao 

poder. Atualmente os usos da imagem fotográfica foram mais diversificados do que 

quando da sua criação. O motivo é a variedade de dispositivos que a utilizam e a 

capacidade de comunicação que este carrega. Nessas mudanças, pode-se notar 

que “ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas 
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ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de 

observar.” (SONTAG, 2004, p. 13). Após sua chegada, os olhos voltaram-se ao 

que, até então, era ignorado, impercebível, desconhecido. Lugares, pessoas, 

ocasiões, elementos: o material é referido com relevância regente da vida 

humana, é importante! Segundo Sontag (2004, p. 41): “fotografar é atribuir 

importância”. O impulso da fotografia, portanto, seria o “de confirmar a realidade e 

de realçar a experiência por meio de fotos é um consumismo estético em que 

todos, hoje, estão viciados.” (SONTAG, 2004, p. 34).  

Na atualidade, a maior parte dos dispositivos existentes se apropriam da 

imagem fotográfica. Estes dispositivos estão presentes tanto na mídia – e portanto 

inseridas no contexto de Media Ecology, de Neil Postman – quanto na noção de 

ambiente urbano e sua própria realidade ecológica. A selfie, aquela fotografia na 

qual o próprio indivíduo olha para seu celular e também dispositivo fotográfico e se 

faz um auto retrato, muitas vezes é estigmatizada, atribuindo um valor de Narciso 

sobre o ato: seria excesso de vaidade? Di Felice  nos lembra que a selfie é a 4

inclusão do próprio ambiente, das paisagens urbanas e humanas nas imagens 

fotográficas. Esta selfie, dependendo de sua utilização, constitui-se com valores 

simbólicos decorrentes daquela noção de campo, ou seja: ela faz parte de um todo 

e pode ser utilizada em algumas relações específicas da ecologia de mídia, como 

publicidade, jornalismo, cultura, variedade. Ou seja: é um fragmento de um pedaço 

do todo, cuja utilização direcionará seu valor simbólico utilizado na vivência do 

homem e na sua relação com o espaço social sem fronteiras no qual ele está em 

movimento. O urbano se refaz em uma espacialidade análoga àquela física, mas 

que se apresenta em tal ambiente também real e novo. 

Com os avanços e variedade tecnológicas em que vivenciamos plenos anos 

2017, como aquela existente em um celular, é inevitável repensar nossa noção de 

comunicação no nosso habitar uma vez que a própria noção de habitar também 

está transformada. Cita-se que um celular hoje não é um celular cuja função 

prática inicial era de comunicação interpessoal e transmissão de ondas de rádio. 

Integra-se nele a máquina fotográfica, o aparelho de fax, o armário de ferro com 

 Tal informação foi revelada em sala de aula, durante seu curso Net-Ativismo e Ecologia da Ação nas Redes 4
Sociais, na ECA-USP, na qual este autor cursou durante o 1º semestre de 2017 como aluno regular do curso 
de doutorado. 
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gavetas para arquivo de documentos, a TV, o cinema, o rádio, a enciclopédia, os 

livros – potencialmente todos os livros do planeta – a caneta, o lápis. Além daquele 

dispositivos chamados técnicos, ele envolve nossos sentidos e desperta reações 

sensoriais da visão, da audição, do tato, do paladar, além de interagir com nossas 

emoções de forma direta e indireta. É vetor de angústia e de alegria conforme a 

mensagem que chega ou nem isso: daquela que se aguarda e que pode sequer 

chegar. Esse novo amplificador de sentidos e de ações apresenta, conforme vimos 

com Postman (1994), uma nova noção daquilo que Di Felice (2009) apresentou 

como outras concepções de espacialidade e de habitar. Ele reduz distâncias e 

quebra barreiras, instiga, permite novas formas de opressão e ocupação, ele 

reconstitui não apenas a nossa própria noção de espacialidade mas também a 

sensoriedade humana. Fez do mundo um novo mundo. 

A fotografia presente nesse dispositivo e em todos os outros de nossa Era, 

como computadores, televisores, rádios, nos ecrãs dos carros que já possuem 

conectividade e que estão de popularizando, carrega em si mais do que a noção 

primeira e meramente denominada técnica de conduzir o seu leitor à noção 

estabelecida de relação com o referente. Ela estabelece uma ampliação das 

espacialidades denominadas físicas para uma noção ainda não delineada: 

estamos no processo e somos a primeira geração a cruzar esta fronteira, 

desbravando novos limiares. A fotografia não está presente dentro de nossa casa, 

ela já está presente fora da nossa Via láctea, nas imagens que as sondas Voyager 

nos enviaram.  

Em seu curso histórico, a fotografia serviu dos mais variados objetivos. Ao 

observar a sua atual aplicação tecnológica, ela se reinventa signo de novas 

noções inéditas de antigos valores. Ela traz sentido às percepções territoriais: é a 

nova cartografia da navegação da idade média. Não apenas elemento semiótico, 

ela também gera e distribui informações, faz circular no novo espaço latitudes e 

longitudes de um outro campo, ela comprova a coexistência de espaços múltiplos 

e bivalentes ao ser portal para tal transição. Uma fotografia de um prédio que 

circula em uma mídia social materializa uma nova localidade e todas as relações 

possíveis desta com seu habitar tornando todas as relações novas noções de 

tudo, não reduzindo os espaços a partículas físicas fragmentadas, mas unindo as 

noções díspares em um todo.    
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Di Felice (2009) reforça as transformações da imagem. Segundo ele, a 

imagem móvel e mecânica se torna externa ao sujeito, móvel e independente. 

Essa transformação se desloca além das margens que separam o sujeito do 

objeto, o humano do inorgânico, o corpo do comunicativo. No advento da 

comunicação de massa, aquelas existente nos outdoors. Nos dias atuais, toda e 

qualquer tela de celular. Este ato, conclui, é um dos marcos da experiência 

exotópica do habitar.    

Assim, antigas noções como de fragmentação do espaço e congelamento 

do tempo, clássica da fotografia, também se reconfigura pela necessidade que 

ambos autores aqui discutidos possuem para explicar todas essas relações entre 

espaço e corpos que o significa (itens técnicos e eletrônicos). Tal reconfiguração 

se apresenta não na estrutura de tais corpos significantes, mas na amplificação de 

sua ação: se o conceito habitativo, espacial e técnico pode ser outro, e se são 

coexistentes, não acredita-se que sejam elementos separados também da 

fotografia, mas sim parte complementar de um todo que contém e é contido nosso 

objeto, marco. Este novo todo, portanto, ao ser de qualquer forma fotografado, não 

poderia ser representado por signos que contradiz esse efeito expansivo do dizê-lo 

territorial e mutável. Deve fazer parte deste ambiente que contém diversas formas 

de outros ambientes e assim ser condutor destes espaços e temporalidades 

diversas e mútuas, coexistentes. Como a fotografia se constituirá é um efeito a ser 

praticado e observado.     

  

Considerações finais e perspectivas futuras 

As noções aqui apresentadas de técnica, territoriedade e espacialidade 

relacionadas com a imagem fotográfica é uma forma de também dizer esta nova 

noção de humano que vivemos identificar em nosso cotidiano. Em concordância 

com ambos autores aqui discutidos, de áreas distintas, nota-se grande diálogo em 

suas noções daquilo que vivenciamos e que não temos sequer termos novos e 

adequados para dizê-lo como este se apresenta ressignificado. Relativizamos tais 

fronteiras como aquelas de Marco Pólo ou Colombo, que viajaram até um 

horizonte então tido como estático e limítrofe.  

A fotografia é a parte visível e dinâmica, existente em todo e qualquer 

ambiente dessas mudanças. Ela não apenas articula ocupações como demarca 
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períodos de transição. Identifica-se a fotografia e a imagem em geral possuidoras 

de um potencial simbólico que beira as noções fronteiriças entre novos e velhos 

conceitos sobre existir, circular e ocupar. Ela não apenas tem testemunhado essas 

transformações como se demonstra coprotagonista do próprio homem em seus 

limites de relações comunicativas e territoriais. A imagem fotográfica nos parece, 

portanto, cada vez mais ampliadora da nossa noção de presença em ambientes 

múltiplos em que estamos e fazemos parte de formas integradas. Ela coexiste, 

sendo seus corpos ocupantes não de um mesmo espaço, mas de vários espaços 

diferentes ao mesmo tempo.  

Observando a noção de ocupação de espaços pelo homem e pela sua 

fotografia, temos como perspectiva um redimensionamento não apenas nas 

linguagens e meios, mas da esfera em que ocupamos: o planeta em que 

habitamos. Em menos de uma geração estabelecemos via imagem fotográfica 

uma nova dimensão de espaço para a Terra. Em 1977 lançamos a sonda Voyager 

I  para fotografar e investigar os planetas de nosso sistema solar. Fizemos, com 5

ela, nossa primeira selfie intergaláctica: a imagem conhecida como “pálido ponto 

azul”, que coloca a Terra em termos comunicativos presente em uma nova forma 

de habitar a galáxia. Em 2013 a sonda saiu do sistema solar, estendendo 

novamente nossa atmosfera, as noções de tempo, distância, espaço e dimensão.  

Parte deste todo, as construções orgânicas daquilo que chamamos de 

instrumentos técnicos, como celulares ou satélites ou sondas ressignificam nossa 

própria noção de humanidade. Já não habitamos mais uma cidade, um Estado, 

País, continente, planeta ou sistema solar. Já habitamos de forma exotópica e por 

meio da nossa presença imagética fotográfica muito além daquilo que nos 

circunda: se daqui até a Voyager constituímos uma distância mensurável, da 

sonda adiante – portanto raio externo da nossa já ampliada noção de espaço e 

habitar – temos ainda um espaço incomensurável para preenchermos e articular 

formas comunicativas que deem conta de preenchê-lo (eu aposto na fotografia). O 

limiar das transformações de novas formas ecológicas comunicativas para novo(s) 

espaço(s), no qual colocamos nossos pés, pode oferecer uma boa visão dos 

territórios transitivos que experimentaremos.  

 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/09/130911_voyager_sistema_solar_mdb 5
Acesso em: 01/08/2017. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é discorrer sobre a produção fotográfica relativa a Usain Bolt no aplicativo 
Instagram durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. O atleta jamaicano, tricampeão consecutivo nas 
provas de atletismo, foi eleito pela mídia e pelo público como um dos heróis olímpicos desta edição 
dos jogos. Como metodologia, foi realizada a coleta de imagens da final da prova de 100m rasos, 
identificadas pela hashtag #UsainBolt no fluxo de postagens públicas do Instagram. Em análise 
qualitativa dos cerca de 6.170 registros publicados, identificamos gêneros imagéticos que 
abrangem principalmente selfies e memes, criados pelo público espectador. Estes registros 
imagéticos amadores em mídias sociais adicionaram um ponto de engajamento e protagonismo ao 
público dentro e fora dos estádios. Como resultado, esperamos oferecer imagens e discussões 
para consultas e trabalhos posteriores ligados à fotografia em rede e aos Jogos Rio 2016. 

Palavras-chave: fotografia; instagram; ecologia dos meios; esporte; mídia e tecnologia. 

Introdução 

Usain Bolt, atleta jamaicano e tricampeão consecutivo nas provas dos 100m rasos, 

foi eleito como um dos ícones e heróis olímpicos dos Jogos Rio 2016. Ao lado do 

nadador americano Michael Phelps, maior medalhista da história das olimpíadas, o 

corredor jamaicano se consagrou como um ídolo do marketing esportivo e do 

público espectador. De fato, a marca de Usain Bolt já foi avaliada em mais de 250 

milhões de dólares, segundo dados do portal de notícias Máquina do Esporte 

(2015, documento eletrônico). Em 2016, o atleta obteve medalha de ouro nas três 

provas em que competiu, 100m rasos, 200m rasos e revezamento 4x100m, 

alçando-o a um novo patamar dentro do panteão de recordistas olímpicos. 

Durante os Jogos Rio 2016, diversas fotografias de fãs a reproduzir a mítica 

pose de vitória do jamaicano foram publicadas dentro fluxo da internet – em 

especial no Instagram, aplicativo que é simultaneamente plataforma de tratamento 

  Trabalho apresentado na mesa 16 – Ambientes digitais e o ecossistema fotográfico, no Primeiro 6
Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia.
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de imagens e mídia social. O público, munido de smartphones para a rápida 

captura fotográfica, foi capaz de compartilhar seus registros fotográficos dentro 

das chamadas “novas novas mídias” propostas por Levinson (2012), em que o 

consumidor é simultaneamente produtor de informação. Estes compartilhamentos 

foram realizados de maneira autônoma e interativa, sem o crivo mediador do 

Estado ou de membros da indústria cultural. Durante a final da prova de 100m 

rasos, cerca de 6.170 registros foram compartilhados com a hashtag  #UsainBolt. 9

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é discorrer sobre a produção 

fotográfica relativa a Usain Bolt difundida dentro do aplicativo Instagram durante os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. Como metodologia, foi realizada a coleta de imagens 

durante três momentos distintos do atleta nos Jogos, de modo a identificar a 

quantidade e os principais gêneros fotográficos das publicações: as finais das 

provas de 100m rasos, 200m rasos e revezamento 4x100m. Devido à quantidade 

de registros imagéticos obtidos nos três eventos, somente a amostragem da prova 

dos 100m foi escolhida para este trabalho. Como resultado, em análise qualitativa 

dos cerca de 6.170 registros publicados durante esta prova, identificamos gêneros 

imagéticos que abrangem selfies, memes, marketing e spam.  

Dessa forma, esperamos oferecer neste trabalho imagens e discussões 

para consultas e trabalhos posteriores. Este texto é desdobramento de uma 

pesquisa de mestrado intitulada “A fotografia no ecossistema midiático: estudo de 

caso dos Jogos Olímpicos Rio 2016”, com resultados preliminares publicados no 

trabalho “O protagonismo dos espectadores nas fotografias dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016”, apresentado no IX Simpósio Nacional ABCiber (2016). 

Usain Bolt no Instagram 

Dentro da narrativa fotográfica olímpica, o Instagram ocupou um papel notável. O 

aplicativo é uma plataforma que permite a captura, edição e publicação de 

registros fotográficos por meio de dispositivos móveis, como os smartphones. O 

fluxo de imagens dentro da mídia social do Instagram pode ser acessado de 

 Hashtags são palavras-chave indexadoras em postagens de mídias sociais, como o Instagram, 9

Twitter, Facebook e Google+. Permitem categorizar o conteúdo postado e agrupá-lo em buscas da 
mesma palavra-chave. As hashtags são precedidas de cerquilha (“#”) e são inseridas pelos 
próprios usuários. 
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maneira pública — salvo em casos em que o próprio usuário insere restrições de 

privacidade em seu perfil.  

O papel do Instagram nos Jogos Rio 2016 pode ser expresso no trecho a 

seguir, retirado do blog da agência de marketing digital Social Brain: 

E o que falar do Instagram, que foi o grande álbum de fotos coletivo 
dessas Olimpíadas? Mais de 130 milhões de usuários postaram 916 
milhões de imagens em apenas 21 dias, marca inédita na história 
da plataforma. E de todos os países, o Brasil foi o que teve mais 
engajamento. (SOCIAL BRAIN, 2016, documento eletrônico). 

Em coleta nas finais das três modalidades de atletismo em que participou 

Usain Bolt, foram cerca de 6.170 registros nos 100m rasos (Figura 1); 3.101 

registros nos 200m rasos e 1.626 registros no revezamento 4x100m.  

!  
Figura 1 – Amostra de parte da coleta dos 100m rasos no Instagram, marcados pela hashtag 

#UsainBolt. Fonte: MARGADONA; AMÉRICO (2016). 

Para tanto, foi incluso um intervalo de captura de vinte minutos antes e 

depois de cada prova, de modo a também incluir imagens da expectativa de início 

e dos afazeres dos espectadores ao final de cada evento, visto que estes 

momentos de preparação são também importantes para o espetáculo esportivo:  

(...) os fatos esportivos semanais se configuravam em narrativas 
que se iniciavam com a expectativa do próximo evento em jornais e 
rádios, continuavam nas transmissões ao vivo em emissoras de 
rádio e televisão e mesas-redondas pós-jogo e se desdobravam na 
repercussão em jornais, radiojornais, telejornais e revistas pós-
evento com comentários inclusive nas redes sociais “boca-a-boca”, 
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para logo em seguida o ciclo novamente reiniciar. (AMÉRICO, 2014, 
p.318-319) 

  

Foi executada a captura de tela na interface web do aplicativo Instagram 

vinte minutos antes e vinte minutos depois do início de cada prova. Nas figuras 2 e 

3 é possível observar a quantidade de registros indexados pela hashtag 

#UsainBolt antes e depois da final dos 100m rasos: 109.647 e 115.817, 

respectivamente. A prova foi realizada no dia 14 de agosto de 2016, às 22h25. 

!     !  
Figuras 2 e 3 – Capturas de tela da interface web do Instagram vinte minutos antes (22h05) e vinte 

minutos depois (22h45) do início da final dos 100m rasos. Abaixo do nome da hashtag, há o 
número de registros indexados por ela e os destaques do momento. Fonte: Elaborado pelos 

autores, com base na pesquisa realizada. 

Os registros coletados nesse intervalo incluíram uma diversidade de 

gêneros imagéticos. Em análise qualitativa, podem ser definidas algumas 

categorias principais: fotografias cotidianas (incluindo selfies), replicação de 

fotografias oficiais, memes, marketing e spam, conforme veremos nos próximos 

tópicos. 

Selfies e fotografia cotidiana 

O Instagram é um notável reduto de fotografias vernaculares — aquela que é 

capturada sem pretensões estéticas profissionais —, feitas principalmente pelo 

público jovem, conforme sugere Braga (2015, p.63). A produção fotográfica no 

Instagram é capaz de unir a fotografia ao cotidiano, valendo-se de emulação de 

falhas do processo analógico por meio dos filtros digitais para pós-produção 
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(MARGADONA; HENRIQUES, 2013). Dessa forma, os antigos álbuns fotográficos 

de família agora são substituídos pelos computadores e sistemas de internet 

(BRAGA, 2015, p.55), incluindo as galerias de imagem do mídia social em 

questão. Camargo e Stefaniczen (2016) discorrem sobre a dinâmica de construção 

identitária e consumo de imagem dos usuários do Instagram: 

Entretanto, quando o objeto retratado passa a ser o próprio sujeito 
significa inúmeros devires, fazendo do privado — o doméstico, o 
corporal, o subjetivo, o íntimo — objeto (ou estilo de vida) a ser 
devorado como e pela imagem (CAMARGO; STEFANICZEN, 2016, 
p.35).  

 Na fotografia cotidiana identificada na amostragem, é possível encontrar 

registros contextualizando os espectadores no espetáculo olímpico, dentro e fora 

dos estádios (Figura 4). Segundo pesquisa do Kantar Ibope Media (2016, 

documento eletrônico), mais de 63 milhões de pessoas assistiram às olimpíadas 

pela televisão, o que justifica a grande quantidade de fotos de telas de TV. Selfies, 

telas de televisão transmitindo momentos favoritos da corrida, alimentos e bebidas 

consumidos no momento da prova e retratos dos espectadores no estádio foram 

temas comuns às fotografias capturadas por usuários do Instagram. 
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!  
Figura 4 – Amostragem de selfies e fotografias cotidianas publicadas com a hashtag #UsainBolt 

durante a final dos 100m rasos. Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
No entanto, destacam-se no fluxo de imagens os retratos e selfies de 

espectadores posando na mítica pose de vitória do atleta jamaicano (Figura 5). 

Nessas imagens, o espectador é capaz se apropriar da condição de semideuses 

consagrada a esses atletas. “Ao utilizar o Instagram, por exemplo, assimilando os 

atributos culturais aprovados nas imagens em que publica, o ator ajuda a reforçar 

práticas sociais estabelecidas” (CARRERA, 2012, p.159). 
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!  
Figura 5 – Amostragem de fotografias de fãs simulando a pose de vitória de Usain Bolt, publicadas 
com a hashtag #UsainBolt durante a final dos 100m rasos. Elaborado pelos autores, com base na 

pesquisa realizada. 

Dentro da construção simbólica do individual para o geral, do subjetivo ao 

coletivo, e vice-versa, é possível perceber tais retratos como um instrumento de 

engajamento e aproximação do evento olímpico ao universo dos espectadores 

(MARGADONA; AMÉRICO, 2016). Com função além da de eternizar um momento 

solene para o resgate posterior, as fotografias cotidianas no Instagram inseriram o 

espectador como parte daquele momento de entusiasmo e expectativa das 

olimpíadas. Nesse sentido, é possível resgatar o seguinte pensamento de 

Fontcuberta (2012): 

Definitivamente, as fotos já não servem tanto para guardar 
lembranças, nem são feitas para ser guardadas. Servem como 
exclamações de vitalidade, como extensões de certas vivências, 
que se transmitem, compartilham e desaparecem mental e/ou 
fisicamente. (FONTCUBERTA, 2012. p.32, grifo dos autores). 

O jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. — também um dos ícones dos 

Jogos Rio 2016 —, publicou em seu perfil pessoal um retrato de si próprio na pose 

de Usain Bolt (Figura 6), homenageando o corredor por mais uma vitória.  
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!  
Figura 6 - Neymar Jr. imitando pose de vitória de Usain Bolt. Fonte: Retirado de perfil pessoal de 

Neymar Jr no Instagram. Disponível em: <instagram.com/p/BJWTvI9BBxb>.  

 O momento foi considerado um dos mais icônicos dos Jogos Rio 2016 

segundo o portal de tecnologia da IG (2016, documento eletrônico). 

Memes 

Embora o meme  não seja uma manifestação imagética típica do Instagram, esse 10

gênero imagético povoou a mídia social durante os Jogos Rio 2016. Dentre os 

diversos memes, fotografias oficiais da mídia tradicional foram ressignificadas com 

frases de humor, e montagens comparando Usain ao super-herói americano Flash 

foram realizadas pelos usuários (Figura 7). 

 Os memes são uma manifestação cultural popular típica da rede digital, habitando mídias sociais 10

como o Twitter e sites, como o americano 9gag. São bricolagens de fotografias, imagens e frases 
realizadas por jovens usuários de mídias sociais. Paródias e sátiras são temas comuns aos 
memes.
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!  
Figura 7 – Amostragem de memes publicados na hashtag #UsainBolt durante a final dos 100m 

rasos. Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Tais frases de humor e sátira, nos diversos idiomas dos usuários da mídia 

social, ressignificam as fotografias oficiais da imprensa, adicionando uma 

significação que provavelmente não foi intencionada pelo fotógrafo da imagem 

original. 

Replicação de fotografias da imprensa 

Fotografias oficiais da mídia tradicional foram replicadas maciçamente pelos 

espectadores durante a prova (Figura 8). 
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!  
Figura 8 – Amostragem de fotos da mídia tradicional replicadas por usuários, hashtag #UsainBolt 

durante a final dos 100m rasos. Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 São imagens que não foram capturadas pelos próprios usuários e são 

provindas de bancos de imagem como o Getty Images e agências de notícias. 

Marketing 

Um outro gênero que se destacou é o de imagens com a linguagem do marketing 

e da publicidade, parabenizando Bolt pela vitória (Figura 9). São imagens 

elaboradas em softwares de edição de imagem provavelmente fora dos 

dispositivos móveis, devido à complexidade da diagramação dos elementos 

gráficos. 

!  
Figura 9 – Amostragem de postagens com a linguagem de marketing publicadas na hashtag 
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#UsainBolt durante a final dos 100m rasos. Amostragem. Elaborado pelos autores, com base na 
pesquisa realizada. 

Muitas dessas imagens foram postadas por perfis ligados ao comércio, 

numa possível tentativa de obter engajamento do público seguidor. 

Spam 

Por fim, postagens de spam  foram encontradas na amostragem (Figura 10). São 11

propagandas de produtos, divulgação de outros perfis no Instagram, entre outras 

postagens não relacionadas às olimpíadas e a Usain Bolt. 

!
Figura 10 - Amostragem de spam publicado na hashtag #UsainBolt durante a final dos 100m rasos. 

Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
  

Essas imagens foram veiculadas numa tentativa de se aproveitar do buzz e 

movimentação gerados pela hashtag analisada durante a prova. 

Outras homenagens 

Fãs de Usain Bolt também valeram-se do Instagram para compartilhar suas 

homenagens ao atleta em formato de ilustrações e outras manifestações artísticas, 

como a caligrafia (Figura 11). 

!
Figura 11 - Amostragem de homenagens artísticas de fãs, publicadas na hashtag #UsainBolt 
durante a final dos 100m rasos. Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

 Por spam, entende-se o lixo eletrônico as publicidades não-solicitadas e veiculadas de maneira 11

invasiva na internet.
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Considerações finais 

É inegável a popularidade de Usain Bolt durante os jogos olímpicos Rio 2016. 

Ícone do panteão de recordistas olímpicos, também foi ovacionado pelo público 

nas mídias sociais. No Instagram, o número maciço de registros imagéticos 

indexados pela hashtag #UsainBolt durante as provas do corredor comprova o 

apreço do público pelo atleta jamaicano. 

Na fotografia afetiva, vernacular e amadora, o espectador foi capaz de se 

apropriar da condição de semideuses consagrada aos atletas olímpicos. Os 

registros fotográficos em mídias sociais adicionaram um importante ponto de 

engajamento e protagonismo aos espectadores no contexto olímpico. Mesmo 

aqueles distantes dos estádios do espetáculo esportivo puderam inserir-se na 

narrativa dos Jogos Rio 2016 por meio de suas fotografias no fluxo de imagens do 

Instagram. Este ganho faz parte do processo de construção identitária mediada 

pelas tecnologias. Foram nas selfies e memes que encontraram-se os maiores 

pontos de engajamento e protagonismo dos espectadores na produção imagética, 

embora registros tradicionais do fotojornalismo esportivo, não produzidos pelos 

usuários do Instagram, também tenham sido populares no fluxo de imagens 

analisado. 

Este estudo não busca esgotar a análise das imagens relativas a Usain Bolt 

publicadas no Instagram, mas oferecer um mapa visual e discussões para guiar 

trabalhos e pesquisas futuras. 

REFERÊNCIAS 
AMÉRICO, Marcos. O Jornalismo Esportivo Transmídia no Ecossistema dos Esportes 
Eletrônicos (E-Sports). Estudos em Jornalismo e Mídia, Florianópolis, v.11, n.2, jul./dez. 
2014. 

BRAGA, Vitor. Imagens em ambientes virtuais e sua relação com o presente. 
Ciberlegenda, Niterói, n.33, p.54-65, 2015. 

CAMARGO, Hertz Wendel de; STEFANICZEN, Josemara. Taxonomia fotográfica: uma 
proposta metodológica para a pesquisa de selfies em redes sociais. Discursos 
Fotográficos, Londrina, v.12, n.20, p.38-62, jan./jul. 2016.  
 
CARRERA, Fernanda. Instagram no Facebook: Uma reflexão sobre ethos, consumo e 
construção de subjetividade em sites de redes sociais. Animus, Santa Maria, v.11, n.22, 
p.148-165, 2012. 

FONTCUBERTA, Joan. A câmera de Pandora: a fotografi@ depois da fotografia. São 
Paulo: G.Gilli, 2012. 

!       •      Ambientes Digitais e o Ecossistema Fotográfico150



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

IG TECNOLOGIA. Instagram: Rio 2016 tem recorde de interações da história. Postagem 
no portal de Tecnologia da IG. Por Ana Lis Soares (Brasil Econômico) com informações do 
Instagram. 22 ago. 2016. Disponível em:  <tecnologia.ig.com.br/2016-08-22/instagram-
olimpiadas.html>. Acesso em: 02 set. 2017.  

KANTAR IBOPE MEDIA. Mais de 63 milhões de pessoas assistiram à Olimpíada 2016 
pela TV. 25 ago. 2016. 25 ago. 2016. Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/
mais-de-63-milhoes-de-pessoas-assistiram-a-olimpiada-2016-pela-tv/>. Acesso em: 14 
fev. 2017. 

LEVINSON, Paul. New new media. Nova Iorque: Pinguim, 2012. 

MÁQUINA DO ESPORTE. Os dez atletas ícones do marketing esportivo. Notícia no portal 
Máquina do Esporte, UOL. 22 mai. 2015. Disponível em:  
<maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/os-dez-atletas-icones-do-marketing-esportivo-
final_28375.html>. Acesso em: 02 set. 2017. 

MARGADONA, Laís Akemi; AMÉRICO, Marcos. O protagonismo dos espectadores nas 
fotografias dos Jogos Olímpicos Rio 2016. In: SIMPÓSIO NACIONAL ABCIBER, 9, 2016, 
São Paulo. Anais do IX Simpósio Nacional ABCiber. São Paulo: ABCiber, 2016, p.1-21. 

MARGADONA, Laís Akemi; HENRIQUES, Fernanda. Lomografia e Instagram: a retomada 
e atualização da fotografia analógica. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE, 28, 2013, Bauru. Anais do XVIII Congresso de 
Ciências da Comunicação da Região Sudeste. Bauru: Intercom, 2013, p.1-8. 

SOCIAL BRAIN. O que as redes sociais fizeram pelas olimpíadas e que também podem 
fazer pela sua marca. Autoria de Nayla Soutelo. 26 ago. 2016. Disponível em: <http://
www.socialbrain.com.br/inbound-marketing/o-que-as-redes-sociais-fizeram-pelas-
olimpiadas-e-que-tambem-podem-fazer-pela-sua-marca/>. Acesso em: 31 out. 2016. 

!       •      Ambientes Digitais e o Ecossistema Fotográfico151

http://tecnologia.ig.com.br/2016-08-22/instagram-olimpiadas.html
http://tecnologia.ig.com.br/2016-08-22/instagram-olimpiadas.html
https://www.kantaribopemedia.com/mais-de-63-milhoes-de-pessoas-assistiram-a-olimpiada-2016-pela-tv/
https://www.kantaribopemedia.com/mais-de-63-milhoes-de-pessoas-assistiram-a-olimpiada-2016-pela-tv/
https://www.kantaribopemedia.com/mais-de-63-milhoes-de-pessoas-assistiram-a-olimpiada-2016-pela-tv/
http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/os-dez-atletas-icones-do-marketing-esportivo-final_28375.html
http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/os-dez-atletas-icones-do-marketing-esportivo-final_28375.html
http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/os-dez-atletas-icones-do-marketing-esportivo-final_28375.html
http://www.socialbrain.com.br/inbound-marketing/o-que-as-redes-sociais-fizeram-pelas-olimpiadas-e-que-tambem-podem-fazer-pela-sua-marca/
http://www.socialbrain.com.br/inbound-marketing/o-que-as-redes-sociais-fizeram-pelas-olimpiadas-e-que-tambem-podem-fazer-pela-sua-marca/
http://www.socialbrain.com.br/inbound-marketing/o-que-as-redes-sociais-fizeram-pelas-olimpiadas-e-que-tambem-podem-fazer-pela-sua-marca/


  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

A construção midiática da autoestima da mulher pela expressão 
imagética: estudo de caso da Revista Vogue  12

Camila de Paula Gallate 
Ricardo Nicola  13

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

Resumo 
      
Presentes na mídia desde o século XX, as revistas voltadas para o público 
feminino, já em seus primórdios, traziam padrões de beleza e comportamento 
estabelecidos pela sociedade. Na atualidade, tais padrões continuam a ser 
ditados. Entretanto, com ferramentas como a internet, as revistas de moda 
sofreram alterações em suas matérias de capa, apresentando mais 
representatividade quanto a outros padrões, como a exemplo dos esboçados 
através da escolha de modelos negras ou gordas. A revista Vogue, fundada em 
1892 nos Estados Unidos, é hoje uma das principais mídias para o mercado da 
moda mundial. Em seu início, a marca trazia capas ilustradas que, com o passar 
do tempo, foram substituídas por fotos icônicas e importantes para o mundo da 
moda. Todavia, a revista traz esta característica de padronização da mulher: em 
suma, são modelos brancas e extremamente magras que estampam a capa 
Vogue. Desta forma, pretende-se estudar a revista Vogue – nacional e 
internacional – em tempo real de publicação, para acompanhar o atual movimento 
da indústria da moda e sua relação com a formação do estereótipo da imagem 
feminina. Para isto, será realizada uma pesquisa bibliográfica/sitiográfica e 
documental, assim como uma análise de teóricos da comunicação, considerando 
os padrões estéticos impostos pela atualidade e a sua influência na autoestima da 
mulher. Pretende-se estudar as capas, nacionais e internacionais - por um período 
de seis meses - através da assinatura on-line da revista Vogue. Por fim, pretende-
se concluir a pesquisa referente ao tempo do estudo, realizando um recorte mais 
preciso possível das mudanças e análises referentes ao movimento da mídia 
imagética voltada para o público feminino.  
         

Palavras-chave: padrões estéticos; reprodução imagética; informação direcionada; 
construções de gosto; nicho midiático; mídia feminina  
         
Introdução 

Revistas Femininas no Brasil 
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Quando surgiram no Brasil, as revistas voltadas para o público feminino já 

esboçavam em suas linhas editoriais um considerado “ensinamento” quanto ao 

comportamento das mulheres. A primeira, Espelho Diamantino, trazia diversos 

assuntos como política, literatura, artes e moda. E, embora possuísse público-alvo 

formado por senhoras, eram homens que redigiam as matérias, pois somente 14% 

das mulheres eram alfabetizadas. 

 

!  
1.  imagem da primeira revista feminina brasileira, espelho feminino. / Foto: Reprodução  

Foram diversas revistas ao longo do século, mas foi em 1914, que nasceu em São 

Paulo (SP) a Revista Feminina, que alcançou a marca de 20 mil exemplares por 

mês. Depois da década de 1950, com as políticas de incentivo ao consumo do 

então presidente Juscelino Kubitschek, o mercado voltado para o consumo 

feminino se expandiu.  
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! ! !  
2.  Revista Feminina, criada em 1914. / Foto: Reprodução Biblioteca Digital Unesp  

E neste contexto, a Editora Abril lançou a revista Manequim, estampando em sua 

capa atrizes como Audrey Hepburn, estereótipo de beleza para época com sua 

extrema magreza e pele branca. Depois dela, vieram outras revistas voltadas para 

o público feminino.  

!  
3.Capa da revista manequim no Brasil/ Foto: Reprodução 
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Por trás do discurso de mulher superficial, criou-se então o estereótipo de leitura 

rasa voltada para este grupo de leitoras. As revistas de moda passam a ser 

rotuladas como de fraco conteúdo.  

Dulcília Buitoni, autora da obra Mulher de Papel: A representação da mulher pela 

imprensa feminina brasileira (2009) explica esta rotulação, afirmando que a forma 

como a imprensa conversa com a figura feminina é subjetiva, camuflada pela 

ideologia barata de assuntos superficiais: 

“Porém se sairmos da superfície, veremos que a 
imprensa feminina é mais ideologizada que a 
imprensa dedicada ao público em geral. Sob a 
aparência de neutralidade, a imprensa feminina 
veicula conteúdos muito fortes.” (BUITONI; 2009; p. 
21).  

Vogue chega ao Brasil 

A revista Vogue está no mercado desde 1892, mas foi somente em maio de 1975 

que chegou ao território nacional, sob o selo da Editora Três.  Luis Carta, 

responsável pelo lançamento da revista Vogue Brasil, escreveu no primeiro 

editorial da Vogue Brasil, o porquê da vinda da revista: 

                                                                                                                                                        
"Foi reflexo de uma necessidade ou de um status 
alcançado por uma faixa de público. Há revistas que 
precisam de ambiente adequado para se desenvolver 
e crescer. O público brasileiro está  apto a receber 
uma revista que tem como tradição mundial, baseada 
em décadas de sucesso, durante as quais se tornou 
sinônimo de elegância, estilo de vida, requinte 
absoluto. (BIANCO E BORGES, 2003 apud ELMAN, 
2008, p32)." 

Ela inaugura um novo conceito de revista de moda, ditando o que é bom ou não. 

Betsy Monteiro de Carvalho, foi a primeira capa da edição brasileira e ao longo 

dos anos, foram diversas modelos, atrizes e personalidades que estamparam as 
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capas. Mas apresentavam sempre o mesmo padrão da beleza clássica europeia: 

pele clara, cabelos loiros alisados e magreza excessiva.  

Débora Elman, em sua dissertação apresentada no programa de Pós Graduação 

em Comunicação e Informação "Jornalismo e estilo de vida: o discurso da revista 

Vogue", explica o fenômeno da padronização e estilo de vida realizado pela 

revista: 

"Ao mostrar características de exclusividade, criatividade e 
quebra de regras tradicionais de comportamento, tanto nas 
relações pessoais como nos seus espaços e ambientes dos 
estilistas, artistas, fotógrafos ou atores que alcançaram 
notoriedade, relata um valor percebido pelo sujeito 
contemporâneo no sentido da busca de um “eu” único'. 
(ELMAN, Débora. Jornalismo e estilo devida: o discurso da 
revista Vogue).   

     

!  
4.  Primeira capa da Vogue Brasil, com Betsy Monteiro de Carvalho / Foto: Reprodução 
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Vogue x Representatividade: A mulher negra 

5. Donyale Luna e Beverly Johnson, as primeiras mulheres negras a estamparem a capa da Vogue Londrina e 
Americana, respectivamente. /Foto: Reprodução 

A primeira aparição de uma mulher negra na capa da Vogue, ocorreu apenas 74 

anos após seu lançamento: a modelo Donyale Luna, aparece com as mãos 

cobrindo o rosto, na Vogue Inglesa de 1966. Nos Estados Unidos foi em 1974 que 

a atriz negra Beverly Johnson estampou a capa da Vogue americana, causando 

polêmica na mídia estadunidense.  

Já na edição brasileira, a aparição de uma mulher negra sozinha na capa 

demoraria ainda mais: somente no ano de 2011 que a modelo Naomi Campbell 

estrelou a capa para a edição Vogue Brasil sobre o verão.  
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!  
6. capa com a modelo Naomi Campbell, primeira mulher negra a estampar a Vogue Brasil. Foto: Reprodução 

Suzamar Correa e Robson de Souza Santos discorrem em seu artigo "Modelo 

Negra e Comunicação de moda no Brasil: Análise de Conteúdo dos anúncios 

publicados na revista Vogue Brasil" sobre a falta de representatividade na mídia 

nacional. Segundo pesquisa apresentada no artigo, a cota de modelos brasileiras 

nas passarelas atinge o número de 10%. E a revista Vogue Brasil, reflete tal falta 

de representatividade em suas capas:  

"As capas apontam que a revista Vogue Brasil 
associa a sua própria imagem às modelos 
brancas e quanto se trata de mostrar as 
modelos negras, elas são agrupadas em uma 
edição especial, quase como uma justificativa 
da revista para explicar às suas leitoras o 
porquê das modelos negras estarem ali". 
(Correa, Suzamar e Santos, Robson - Modelo 
Negra e Comunicação de moda no Brasil: 
Análise de Conteúdo dos anúncios publicados 
na revista Vogue Brasil)  
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Vogue x Representatividade: A mulher gorda 

Quanto à representatividade das mulheres acima do padrão de peso estabelecido 

pelo mercado da moda, o termo Plus Size (tamanho maior, tradução literal do 

inglês) ganhou destaque na mídia e vem apresentando muita discussão no ramo. 

Modelos começaram a estrelar campanhas trazendo um retrato mais real e menos 

utópico em relação ao corpo feminino. A revista Elle brasileira, em sua edição de 

aniversário trouxe uma modelo Plus Size estampada em sua capa, para celebrar 

as diversas formas de beleza feminina. 

!  

7.modelo plus size na capa edição de aniversário Elle / Foto: Reprodução 
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Vogue Plus Size 

A revista Vogue, no entanto, ainda não lançou revistas com capas de modelo Plus 

Size no Brasil. Na mídia internacional, a Vogue Itália trouxe em 2010, a primeira 

capa com modelos acima do peso exigido pelo mercado da moda. Tara Lynn, 

Candice Huffine e Robyn Lawley foram estamparam a capa e o ensaio principal da 

revista. A Vogue italiana trouxe posteriormente outra modelo Plus Size, 

reivindicando a importância dos movimentos contra doenças de distúrbio 

alimentar.  

!  

8.Capa da Vogue Itália com as três modelos plus size:  Tara Lynn, Candice Huffine e Robyn Lawley / Foto: 
Reprodução 

A partir de tais exposições, pretende-se estudar a Revista Vogue, por meio de uma 

assinatura on-line, no intuito de acompanhar durante seis meses suas capas e a 

forma como a mulher é apresentada. Através de uma análise com embasamento 

nas teorias de comunicação, pretende-se pesquisar como é feito o trabalho das 
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imagens na capa das revistas Vogue nacionais e internacionais e como isto reflete 

na formação imagética da autoestima da mulher. 

2. Proposta de Pesquisa 

2.1 Objetivo Geral 

A pesquisa tem como objetivo investigar os padrões estéticos trazidos na capa da 

maior revista de moda mundial (Vogue) com vistas a possibilitar uma análise mais 

precisa dos padrões que influenciam na formação do gosto e na construção da 

autoestima feminina, para, portanto, realizar um recorte dos principais conceitos 

sobre a construção da autoestima feminina. 

2.2 Objetivos Específicos 

De posse desses padrões bem como da análise realizada, pretende-se realizar um 

recorte mais preciso possível das características midiáticas que corroboram à 

imagem da consumidora deste produto (Vogue). 

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento do trabalho, pretende-se realizar uma pesquisa 

bibliográfica/sitiográfica bem como documental com revistas específicas sobre a 

temática (moda) tanto quanto realizar fichamento de livros/teses/dissertações que 

abordem teorias da comunicação para, portanto, estudar o emissor, a mensagem 

(no caso as capas da revista Vogue) e o receptor, o que permitirá, desta forma, 

analisar os impactos no desenvolvimento da autoestima feminina. Nesse ínterim, 

pretende-se realizar - concomitantemente às análises de material midiático da 

revista (capas) - pesquisas quanti e quali com leitores/ciberleitores da revista. 
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Considerações Finais Previstas 

A pesquisa será desenvolvida entre agosto de 2017 e julho de 2018, de acordo 

com o cronograma. Após a pesquisa bibliográfica/sitiográfica e documental 

(capas), iniciarei o mapeamento dos sites que veiculam revistas de moda e, mais 

especificamente, o site da Revista Vogue (objeto central da pesquisa) tanto quanto 

irei apurar uma amostragem das mídias impressas. Sendo assim, realizarei 

pesquisa das capas da Vogue num período, em média de seis (6) meses, o que irá 

possibilitar efetivar um recorte mais preciso possível de conceitos teóricos sobre a 

condição imagética midiática da mulher segundo essa importante veículo, a revista 

de moda (Vogue). Elaborarei e aplicarei questionários com grupos escolhidos do 

estudo de caso supracitado para serem analisados com vistas à formulação de um 

relatório conceitual sobre o tema abordado. À partir dos dados extraídos desta 

pesquisa, serei capaz de medir o nível de influência da principal revista do 

mercado da moda no Brasil, para com suas leitoras e ainda analisar se é feito de 

forma negativa ou positiva, uma vez que estabelece padrões estéticos com um 

recorte pouco inclusivo, que pode ter consequência dentro do ramo de doenças 

psicológicas.  
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Fotografia, ficção e representatividade: a estética de Steven 
Meisel  14
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Resumo 
O presente trabalho visa mapear e analisar as técnicas de composição mais 
comumente utilizadas pelo fotógrafo de moda Steven Meisel, com o objetivo de 
entender a estética articulada pelo mesmo e os efeitos de sentido mediados pelo 
uso dessas técnicas no que concerne à política dos corpos, à representação de 
grupos sociais e as questões do consumo e da sexualidade. Com essas análises 
busca-se entender como determinados grupos sociais são representados pelo 
fotógrafo em seus trabalhos e quais são as abordagens feitas pelo mesmo para 
evidenciar as características e particularidades de cada um desses grupos.   

Palavras-chave 
Fotografia; moda; jornalismo; semiótica, arte. 

ESTÉTICA DE STEVEN MEISEL 

Steven Meisel, nascido em Nova York nos EUA em 1954, é um fotógrafo 

norte-americano que conquistou fama internacional por seus trabalhos publicados 

em revistas como Vogue, Harper’s Bazaar e Vanity Fair. Durante toda a carreira 

produziu ensaios com as mais diversas temáticas como identidade, 

representatividade e sexualidade. Seu olhar fotográfico é conhecido pela atração 

por tudo aquilo que é polêmico e pela incessante busca do novo e da reinvenção. 

Esses elementos fizeram com que seu trabalho não fosse marcado por uma única 

estética.  

Sua obra abrange o colorido, o preto e branco, o bonito e o feio, o kitsch e o 

minimalista. Um de seus trabalhos mais conhecidos o livro Sex (1992) feito em 

parceria com a cantora Madonna abusa do nu e da estética do erotismo para 

construir a ideologia representativa de uma mulher dominatrix forte e dominadora 

que tem total controle de seu corpo, da sua sexualidade e dos indivíduos com os 
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quais se relaciona. Mas para entendermos a estética de Meisel é necessário 

entendermos primeiro o erotismo na fotografia.  

Quando se fala em erotismo a primeira ideia que vem à cabeça é o universo 

dos filmes pornô e da vulgaridade. No entanto o conceito vai muito além dessa 

percepção, o erotismo envolve o comportamento humano e a cultura, pois é 

historicamente que as duas noções vão se desenvolver e se consolidar. É 

necessário evidenciar que o desenvolvimento do erotismo na fotografia de moda 

só foi possível graças ao fato do homem ser um indivíduo sexual como explica 

Mesquita. 
Através das obras eróticas pode-se descrever uma evolução do 
olhar e da produção de visualidade, reconstituindo-se as estratégias 
na renovação nas linguagens. Esses tipos de pintura, escultura e 
desenho, aliados a temas mitológicos, literários e alegóricos, 
demonstram o interesse de uma sociedade por um gênero narrativo 
vinculado a um conteúdo moral e edificante, porém em muitas 
dessas obras não se percebe mais a mensagem, pois nelas ressalta 
principalmente a vontade de exaltar o corpo humano e seus 
atrativos. (MESQUITA, 2004, p. 17) 

Meisel trás para sua fotografia uma visão muito particular do erotismo que 

diverge de maneira bastante significativa de outros fotógrafos. Sua visão sobre o 

nu tem um caráter quase naturalista, ou seja, a intenção das fotos não é seduzir 

ou excitar o espectador que a vê, mas sim retratar o corpo humano da maneira 

mais orgânica e natural possível, fazendo com que o corpo se torne o protagonista 

da imagem e todos os seus detalhes sejam realçados. Pode-se dizer que a 

fotografia de nudez de Meisel aproxima-se muito mais de um estudo antropológico 

do corpo humano. 

O erotismo sempre esteve presente de um modo muito marcante na carreira 

do fotógrafo desde os seus primórdios, em suas fotos ele tenta revelar os corpos, 

expor sua desenvoltura penetrando visualidades impossíveis ao olhar comum. 

Instituindo um corpo-imagem que deixa de representar o corpo, para, ao contrário, 

dele ser referente. E essa forma como Meisel encara a nudez é um fator de forte 

influência na visão que seu espectador terá sobre essa mesma já que o fotógrafo 

tem um papel preponderante no modo como o público enxerga aquilo que ele 

expõe. 
O fotógrafo decide antes de fotografar (o que já não é 
absolutamente “natural”) pois escolhe o tema, o tipo de aparelho, a 
película, a objetiva, determina o tempo da pose, calcula a abertura 
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do diafragma, foca, posiciona-se num ângulo de visão (...). Depois 
na revelação todas as escolhas se repetem (formato, papel, 
operações químicas, eventuais trucagens); em seguida, a prova 
tirada entrará em todas as espécies de redes e circuitos, sempre 
todos “culturais” (em diversos graus), que definirão o uso da 
fotografia. (DUBOIS, 1992, p. 80) 

As imagens de Meisel revelam muito também sobre a sua percepção em 

relação ao corpo masculino e principalmente feminino. Essa maneira como o 

fotógrafo interpreta os sexos nos diz muito sobre seus conceitos e ideologias. Ao 

retratar em suas fotos a imagem de uma mulher forte e dominadora que vive e 

explora seu prazer ao máximo ele dá a figura feminina um papel de poder e de 

protagonista. O corpo e a sexualidade feminina retratadas pelas lentes de Meisel 

tem como objetivo evidenciar o prazer feminino e não o de colocar a mulher como 

um mero objeto de desejo sexual do homem. 

Esse poder dado a mulher por Meisel em suas fotografias é algo de extrema 

importância já que busca quebrar uma barreira secular em relação a sexualidade 

feminina que durante séculos foi considerado algo maléfico e que deveria ser 

combatido de modo bastante incisivo como explica Bordieau. 
O desenvolvimento dos papéis de gênero e a construção da 
identidade são socialmente aprendidos desde o nascimento, com 
base em relações sociais e culturais que se estabelecem a partir dos 
primeiros meses de vida. Essa relação, por sua vez, está baseada 
em esquemas que opõem masculino/feminino, sendo esta oposição 
homóloga e relacionada a outras: forte/fraco; grande/pequeno; 
acima/abaixo; dominante/dominado. (apud TEIXEIRA, 2009, p. 41) 

É possível perceber também na obra do fotógrafo uma forte carga 

ideológica e uma grande atração pelo questionamento de padrões pré-

estabelecidos, subvertendo uma ordem considerada natural. Meisel quer, por 

meio de sua obra, levar o público à reflexão, causando o choque de ideias, um 

certo desconforto estético. Pode-se dizer que seu trabalho leva a um debate 

muito mais aprofundado sobre a forma como certos grupos são representados 

não somente na fotografia de moda, mas também na mídia de modo geral.  

Ele busca comunicar-se com o público por meio de suas imagens, mas 

nunca de uma maneira convencional ou ortodoxa, de forma que sua fotografia 

sempre tira quem a vê de sua zona de conforto. Esses fatores se tornam 

bastante evidentes em um de seus ensaios mais controversos, o editorial 

Makeover Madness publicado em agosto de 2005 pela edição italiana da revista 
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Vogue que retratou a modelo Linda Evangelista como uma mulher viciada em 

cirurgias plásticas e procedimentos em uma busca obsessiva pela perfeição 

estética. Uma das maiores características de Meisel é a exploração do limiar 

muito tênue entre o real e o ficcional.  

Ao retratar sobre esse viés ele constrói uma crítica à sociedade e cultura 

da perfeição. E evidencia como essa busca desenfreada, que sofreu forte 

popularização no século XX chegando até mesmo as camadas mais pobres da 

população tornou-se algo extremamente prejudicial para a sociedade de um 

modo geral. Nesse editorial Meisel mostra como a sociedade contemporânea 

vive em um universo de paradoxos. Nesse universo o jogo de aparências é o 

que move os indivíduos e o que os propicia ora a diferenciação, ora a aceitação 

no ambiente social em que o mesmo se encontra inserido.  

Maffesoli (1996, p. 168) elucida de modo bastante assertivo como o 

discurso a respeito do belo, da necessidade de distinção e da necessidade de 

ser notado se fazem presentes na atualidade: “(...) Pintar-se, tatuar-se, enfeitar-

se com adereços, em suma, “cosmetizar-se”, tudo isso tem um papel 

sacramental: tornar visível essa graça invisível que é estar junto”. É preciso 

evidenciar também que ao questionar essa busca pela perfeição Meisel crítica 

não somente a mídia, mas também a fotografia de moda como um todo, já que 

ela foi e ainda é uma das principais difusoras deste padrão.  

O século XX foi decisivo para a criação do modelo do belo, já que foi neste 

século em que ocorreu a consolidação não somente das revistas, mas também 

das imagens de moda. Refletindo sobre o papel da fotografia na propagação do 

ideal de beleza e da capitalização do culto do corpo, como tendência e 

comportamento Santaella (2000, p.125) afirma: “(...) nas mídias, aquilo que dá 

suporte às ilusões do eu são, sobretudo, as imagens do corpo, o corpo 

retificado, fetichizado, modelizado como ideal a ser atingido em consonância 

como o cumprimento de promessa de uma felicidade sem máculas.”  

E é esse conceito criado pela fotografia durante toda a sua história que 

Meisel tenta desconstruir por meio de suas imagens. Essa tentativa de 

desconstrução não se resume somente a questões corporais, mas também de 

diversas outras temáticas como a representatividade de grupos sociais e 

minorias. Essa questão foi colocada em pauta na edição de julho de 2008 da 
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revista Vogue Itália batizada de Black Issue. Nela Meisel fez um manifesto 

contra a falta de modelos negras não somente na fotografia de moda, mas na 

indústria de um modo geral. 

Na edição que contava somente com modelos negras, o fotógrafo buscou 

realçar não somente o lado estético, mas também celebrar a herança histórica 

da cultura negra que durante décadas foi ignorada pela fotografia de moda. As 

fotos buscaram evidenciar as modelos como mulheres fortes, algo bastante 

recorrente nos trabalhos do fotógrafo, e buscaram principalmente fugir do 

estereótipo da representação negra existente na mídia que na maioria das 

vezes é ligada a tragédias ou a hiperssexualização. Meisel foge desses 

estereótipos ao dar outros enquadramentos. 

Esse enquadramento foi feito para representar as mulheres negras, um 

grupo historicamente marginalizado. O editorial foi de grande importância, pois 

trouxe para o centro da seara da fotografia de moda o debate sobre a 

representatividade não somente dos negros, mas também de outras etnias 

como explica Fabbris: “A fotografia constrói uma identidade social, uma 

identidade padronizada, que desafia, não raro, o conceito de individualidade, 

permitindo forjar as mais variadas tipologias” (FABBRIS, 2004, p. 15). 

Ao fazer um editorial somente com modelos negras Meisel desmistifica um 

dos maiores mitos da fotografia de moda o de que modelos negras não têm 

apelo comercial para vender revistas ou produtos. Mais do que exaltar um 

padrão de beleza que diverge do europeu, os elementos que compõem seu 

trabalho procuram operar uma mudança no padrão estético do espectador. É 

impossível dizer que um ensaio fotográfico dessa natureza não esteja 

impregnado de uma forte ideologia social. 

A adoção metafórica de mecanismos ópticos e fotográficos para 
explicar o funcionamento da ideologia e, em contrapartida, a 
elaboração de concepções aberrantes sobre a fotografia, baseadas 
numa reflexão ingênua sobre os processos de conhecimento e de 
representação do real, contribuíram com esses erros. Acreditamos 
que a crítica a tais estereótipos é indispensável para se repensar a 
estrutura do trabalho fotográfico e seu papel nas transformações 
sociais. (CANCLINI,s/d) 

O editorial levanta pontos bastante interessantes e que devem ser 

debatidos como: a pouca representatividade de modelos negras na fotografia 

moda, seará em que elas ainda são consideradas coadjuvantes, já que 
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raramente essas modelos tem o papel de protagonistas. Outro ponto importante 

debatido foi como as mulheres negras são representadas nessas imagens. Na 

maioria dos casos essa representação é feita de maneira muito simplória.  

As diversas etnias e culturas que estão abarcadas dentro da cultura negra 

são representadas como algo homogêneo e sem nenhuma particularidade. 

Todas as particularidades de cada cultura são solapadas para dar lugar a uma 

representatividade rasa e que não busca exaltar a cultura negra e suas 

particularidades. Pode-se observar que durante toda a carreira de Meisel uma 

das temáticas mais recorrentes em suas imagens é a representação de grupos 

marginalizados. Negros, asiáticos, latinos, LGBTs além de pessoas fora do 

padrão estético dominante sempre estiveram presentes em suas imagens.  

Uma dessas representações mais emblemáticas foi o editorial Belle Very 

publicado em junho de 2011 na edição italiana da revista Vogue que trás três 

modelos plus-size Candice Huffine, Tara Lynn e Robyn Lawley de lingerie 

quebrando com paradigma de que somente corpos magros merecem ser 

expostos. Essa mudança representa um passo importante na aceitação e na 

libertação do corpo feminino de diversas amarras sociais além de proporcionar o 

debate sobre questões como representatividade feminina, principalmente, 

aquelas ligadas a política de corpos, erotismo e sexualidade.  

Ao colocar modelos pluz-size no papel de sexy-simbols, um lugar que 

sempre foi ocupado apenas por modelos macérrimas Meisel inverte uma ordem 

hegemônica causando no espectador um desconforto visual que leva a reflexão. 

Mas precisamos entender que para que essa mudança de paradigma corporal 

aparecesse na fotografia foi preciso que o meio em que aquela estivesse 

inserida passasse por uma mudança.  

A crescente contestação de um determinado paradigma social que 

ascendeu de maneira bastante pungente a partir do século XXI e trouxe para o 

centro do debate a percepção das mulheres sobre seu próprio corpo e também 

a percepção de como elas queriam se ver representadas não somente na 

fotografia de moda, mas na mídia como um todo. 

Em nossa cultura, acostumada a rotular os indivíduos conforme sua 

aparência, não é suficiente combater o sobrepeso – é preciso, também ter corpo 

firme, musculoso e definido (Lipovetsky, 2000). Os questionamentos cada vez 
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mais crescentes em relação a esse padrão imposto fizeram com que se 

tornasse inviável que a mídia e a fotografia de moda fechassem seus olhos para 

essa questão. Segundo Zygmund Bauman as identidades fixas e imutáveis não 

são mais aceitas no mundo líquido moderno. 

Em nosso mundo de ‘individualização’ em excesso, as identidades 
são bênçãos ambíguas, comprometer-se com uma única 
identidade para toda a vida, ou até menos do que a vida toda, mas 
por um longo tempo à frente, é um negócio arriscado. Identidades 
são para usar e exibir, não para armazenar e manter. (BAUMAN, 
2005, p. 96) 

É importante ressaltar que por meio desse ensaio Meisel rompe com 

diversos conceitos entre eles o de identidade social. A identidade social dos 

indivíduos pode ser definida por diversos agentes externos como família, 

tradição, localidade, mídia. Ao romper com esses padrões pré-concebidos o 

fotógrafo enfatiza o cultivo das potencialidades individuais, oferecendo uma 

identidade mutável. O indivíduo tem diante de si um mundo de diversidades, 

escolhas e possibilidades abertas. 

Deve-se ressaltar também que a fotografia de Meisel não se restringe 

somente a questões ligadas a representatividade de grupos e minorias, seus 

trabalhos possuem um forte viés político e social. Esse viés pode ser visto no 

editorial Water e Oil publicado em agosto de 2010 pela Vogue Itália.  Nesse 

editorial a modelo Kristen McMenamy aparece soterrada em meio a uma grande 

quantidade de lixo tóxico. Meisel faz nessas imagens uma alusão ao vazamento 

de petróleo no Golfo do México ocorrido em abril de 2010 que gerou a morte de 

todo um ecossistema nativo. 

As fotografias possuem um forte caráter crítico não somente ao fato 

ocorrido, mas também a todo o modelo econômico atual no qual o lucro está 

acima de tudo até mesmo das vidas humanas e animais e da fauna e flora. 

McMenamy personifica os diversos animais que foram mortos na tragédia. Sua 

expressão agonizante ao ser sufocada pelo petróleo que a impede de respirar 

tenta retratar o sofrimento de diversas espécies que foram afetadas pela tragédia. 

Meisel utiliza-se da fotografia para provocar, para colocar o dedo na ferida, mas 

também para levar a reflexão.  

As imagens desse editorial têm um forte apelo visual e geram grande 

comoção em quem as vê. Ao escolher uma temática que foge totalmente do que 
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é comum nas publicações do gênero o fotógrafo quer fazer com que o espectador 

saia da sua zona de conforto e pense fora da caixa. Esse desconforto causado 

pela imagem leva ao debate, e esse debate leva a reflexão o que será muito 

importante para repensarmos o nosso atual modelo de sociedade. Mas para 

entender a estética de Meisel precisamos entender primeiro os conceitos que 

estão por trás da fotografia de moda.  

Ela é uma das formas de ocupar o sensível e, por isso, é sempre um ato 

político. Como nos lembra Rancière (1995, p. 7), a fotografia de moda não 

pertence ao campo da política simplesmente porque ela é um instrumento de 

poder ou, ainda, porque ela se constitui como a condição de possibilidade do 

saber: ela “é coisa política porque seu gesto pertence à constituição estética da 

comunidade e se presta, acima de tudo, a alegorizar essa constituição”. Por 

“constituição estética”, o autor está se referindo justamente a essa partilha do 

sensível que está pressuposta em todo ato de comunicação.  

Mais do que isso, o termo partilha é tomado a partir de toda a ambiguidade 

de sua constituição, significando “a participação em um conjunto comum” e, 

inversamente, “a separação, a distribuição dos quinhões”. Uma partilha do 

sensível é, portanto, “o modo como se determina no sensível a relação entre um 

conjunto comum partilhado e a divisão de partes exclusivas” (RANCIÈRE, 1995, 

p. 7). A configuração do sensível, nesses termos, só pode ser entendida a partir 

de uma relação que é estabelecida entre os modos de fazer, os modos de ser e 

os modos de dizer, de forma que a partilha do sensível, longe de ser inocente, 

determina mesmo a ordem do visível e a ordem do dizível em um determinado 

conjunto social.  

Para entender a fotografia precisamos decompô-la em cinco níveis: o nível 

icônico (plano da denotação, que inclui os dados concretos da imagem e dos 

elementos gráficos do objeto de referência). O nível iconográfico (plano da 

conotação, dos elementos cujos sentidos só são dados pelo cruzamento com os 

significados convencionais decorrentes de um aprendizado cultural), o nível 

tropológico (composto pelas figuras de retórica tradicionais aplicadas à 

representação visual), o nível tópico (marca dos lugares argumentativos e das 

premissas que se articulam na imagem) e o nível entimemático (posto pelas 

conclusões desencadeadas pela argumentação posta no nível anterior).  
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No que diz respeito à imagem das fotografias de moda, essa metodologia é 

bastante interessante, na medida em que nos permite separar níveis e técnicas 

composicionais a partir dos quais os códigos padrões de narração pela imagem 

são articulados. No nível icônico, é possível mapearmos não apenas os 

elementos que compõem a imagem, como também as suas especificações 

técnicas como os enquadramentos, planos, tipos de lentes, filtros e efeitos, 

focalizações, profundidades de campo e demais técnicas de composição mais 

comumente utilizadas, bem como os efeitos de sentido articulados a partir 

desses usos.  

Nos níveis iconográfico e tropológico, é possível mapearmos as 

convencionalidades imagéticas e as figuras de retórica (no nível do significante) 

mais comumente utilizadas pelos fotógrafos – o que nos permite uma análise 

acerca das convenções estéticas. Por fim, os níveis tópico e entimemático 

permitem a análise da ideologia da forma significante mais utilizada, tanto a 

partir dos elementos fornecidos pela imagem, como também a partir das 

relações estabelecidas com os textos que a acompanha.  

Esses elementos mostram-se bastante evidentes no trabalho de Meisel já 

que sua estética é carregada de particularidades e de uma forte relação 

imagem-ideologia que tem um objetivo claro que é de levar o espectador a 

reflexão sobre uma determinada temática. Mas também é importante ressaltar 

que para atingir um determinado pressuposto ideológico utiliza-se de artifícios 

como a dualidade entre o real e o ficcional. A fronteira entre a realidade e ficção 

sempre foi uma linha tênue na estética de Meisel. Entretanto, em muitos 

momentos o fotógrafo ajusta seu trabalho a realidade para poder representar 

comportamentos sociais, aspirações, desejos individuais e coletivos. Em outros 

momentos Meisel mergulha no ficcional e cria imagens mais etéreas e lúdicas. 

Isto foi encenado: todo mundo se engana ou pode ser enganado 
m fotografia – o fotografado, o fotógrafo é aquele que olha a 
fotografia. Este pode achar que a fotografia é a prova do real, 
enquanto ela é apenas índice de um jogo. Diante de qualquer foto, 
somos enganados. Isto foi encenado, porque isto ocorreu e porque 
isto ocorre num lugar diferente daquele que se acredita. Como no 
teatro, em fotografia o referente não está onde se pensa, nem onde 
se está, nem onde se acredita que esteja. Talvez a fotografia não 
se refira senão a ela mesma: é, aliás, a única condição de 
possibilidade de sua autonomia. (SOULAGES, 2010, p. 75-76) 
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Em seus trabalhos Meisel mostra o mundo a partir de sua visão particular. 

As mudanças conceituais e estéticas que ocorreram em seu trabalho ao longo 

das décadas se deram principalmente por influências externas como as 

mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais o que possibilitou ao 

fotógrafo falar sobre tabus e quebrar paradigmas existentes não somente na 

fotografia, mas também na sociedade como um todo. 
O primeiro objetivo é quebrar com todos os paradigmas, as regras 
e os padrões aplicados até hoje. Os conceitos de composição, 
iluminação, atitude do modelo, o padrão de beleza utilizado até 
aquele momento foram totalmente renegados. O objetivo da 
fotografia é a revolta, a provocação e o choque. (RUSSO, 2010) 

Meisel sempre busca em seus trabalhos se aproximar do espectador por 

meio de imagens intimistas e mais existencialistas. O fotógrafo sempre tenta se 

aproximar do cotidiano, do mundo mais normal e real, quase doméstico, como 

uma crônica da intimidade. Com essa aproximação do espectador ele quer que 

sua fotografia deixe de ser apenas um objeto de observação imutável para que 

se transforme em algo que possa tirar o público do senso comum. 

É possível concluir que sua estética fundamenta-se em alguns pontos 

principais que são a subversão de paradigmas estéticos e comportamentais 

hegemônicos, a busca constante por uma aproximação com o espectador que 

além de utilizar de modo recorrente a mistura entre objetividade e subjetividade 

para criar um conceito estético. Todos os pontos transformam a estética de 

Meisel em algo muito particular e fazem do fotógrafo uma referência em sua 

seará. 
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Resumo 

A arte do auto-retrato remete-se ao Egito antigo, mas com o avanço tecnológico foi 
ganhando novas nuances com pintores, escultores e fotógrafos. No século XXI 
uma nova forma de auto-retrato passa a fazer parte do cotidiano da sociedade: o 
selfie. Em 2013 surge o objeto de análise desse trabalho: o aftersexselfie. Mais 
conhecido como auto-retrato pós sexo, o aftersexselfie se transformou em um 
fenômeno com mais de 10 mil postagens na rede social Instragram em abril de 
2014. Assim, temos por objetivo estudar as formas de composição fotográfica 
presentes nas fotografias publicadas na rede social Instagram e que recebem a 
hashtag #aftersexselfie. Como metodologia, utilizamos a pesquisa exploratória, 
com os procedimentos de pesquisa bibliográfica e documental. O que se percebe, 
é que a exposição nas redes sociais tem sido uma característica dessa nova 
geração e é marcadamente por uma nova ecologia dos meios. 

Palavras-chave: Artes visuais; Auto-retrato; fotografia; aftersexselfie. Mídia e 

Tecnologia; Ecologia midiática. 

1. Introdução 

 Muito embora todo e qualquer objeto físico ou evento possa ser fotografado 

do ponto de vista técnico, Bourdieu (1998, p. 6) nos lembra que “ainda assim, é 

verdade que, entre o número teoricamente infinito de fotografias que são 

tecnicamente possíveis, cada grupo escolhe uma quantidade finita e bem 

delimitada de assuntos, gêneros e composições” a serem fotografadas. E é nesse 

sentido que mesmo “a fotografia mais trivial expressa, a despeito das intenções 

explícitas do fotógrafo, o sistema de esquemas de percepção, pensamento e 

apreciações comuns ao grupo todo” (BOURDIEU, 1998, p.6). A partilha entre os 
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acontecimentos que são fotografáveis e os que não são, portanto, carregam 

diferenciações e sistemas de privilégios inscritos nos grupos sociais, bem como 

certa posição ocupada pelo fotógrafo e seu objeto de representação. 

 A temática do sexo e de sua relação com o corpo está no conjunto das 

imagens fotografáveis desde o advento da própria fotografia: os daguerreotipos de 

prostitutas sem roupa e em poses sensuais eram objetos bastante populares 

desde, pelo menos, 1845, e a temática do corpo nu pode ser encontrada na obra 

de fotógrafos pioneiros bastante renomados como Oscar Gustave Rejlander e 

Eadweard Muybridge, remetendo a uma tradição iconográfica herdada da pintura, 

no caso do primeiro, ou a uma preocupação científica, caso do segundo. Os 

modos como o sexo e o corpo podem ser fotografados, contudo, não apenas 

mudaram ao longo do tempo, como também mostram reposicionamentos da 

própria prática sexual em um conjunto social mais amplo. 

 Diante desses pressupostos, o objetivo do presente artigo é estudar as 

formas de composição fotográfica presentes nas fotografias publicadas na rede 

social Instagram e que recebem a hashtag #aftersexselfie. Tal fenômeno é 

caracterizado pelo compartilhamento público de fotografias de casais na cama 

que, supostamente, retratariam o momento logo após a relação sexual. É possível 

notar que tais imagens, embora diversas e tiradas em diferentes ocasiões, 

possuem características composicionais comuns que as posicionam em um 

determinado universo imagético do que é fotografável. 

 Discutiremos, de um lado, a forma como essas fotografias medeiam 

experiências estéticas do eu que comunicam valores sociais compartilhados que 

tem como base a acentuação da realidade da inscrição e, de outro, a forma como 

essas produções se ligam às novas ecologias midiáticas. 

 Se, tal como postulado por Sontag (2004, p. 13), “ao nos ensinar um novo 

código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a 

pena olhar e sobre o que temos direito de observar”, constituindo “uma gramática 

e, mais importante ainda, uma ética do ver”, as after sex selfies mostram outras 

formas visíveis de representação do consumo da vida sexual. Torna-se 

fundamental registrar que reconhecemos o registro imagético relacionado com a 

sexualidade como expressão artística, com a liberdade expositiva e as expressões 

e/ou a criatividade como resultados finais.   
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2. A fotografia como comunicação de valores sociais compartilhados e a 

experiência estética de si  
 As fotografias de sexo, embora comuns desde os primeiros daguerreótipos, 

se posicionam muitas vezes em áreas limítrofes do fotografável. Tal como comenta 

Givens (2012, p. 83), as fotografias pornográficas de meados do século XIX 

traziam modelos cujos rostos poderiam estar cobertos, deixando apenas a 

genitália à mostra ou, ainda, remeter a uma sedução mais sutil, com as roupas 

repousadas no canto da fotografia para chamar a atenção para o ato de despi-las. 

Muitos fotógrafos do pornográfico, no entanto, utilizavam alguns artifícios para que 

suas imagens pudessem ser mais amplamente aceitas socialmente, 

“obscurecendo as fronteiras entre estudos artísticos e imagens pornográficas, na 

esperança de evitar a censura” (GIVENS, 2012, p. 84). E, assim, fotógrafos como 

Bruno Braquehais (1923-1875) ou Félix Jacques Antoine Moulin (1802-1869), por 

exemplo, intitulavam seus nus de estudos acadêmicos, mesmo que suas modelos 

estivessem em poses claramente provocantes. Nesse ponto, é curioso lembrar 

que a famosa fotografia de Oscar Gustave Rejlander intitulada “Os dois caminhos 

da vida” foi censurada em algumas exposições em função dos nus (acusados de 

serem realistas demais) e, em outras, esses nus eram recobertos com tecidos 

(FABRIS, 2011) – muito embora essas imagens remetam, de forma explícita, à 

iconografia de nus herdada da tradição pictórica. 

 Dentre as representações imagéticas do sexo, o fenômeno das fotografias 

que levam a hashtag #aftersexselfie nas redes sociais constitui um ato 

interessante que demonstra os modos possíveis a partir dos quais o sexo se 

enquadra no campo do fotografável. Ao retratar jovens que publicam nas redes 

sociais fotografias de si próprios após o ato sexual, as after sex selfies são 

sintomas de como as pessoas constroem crônicas visuais de si mesmas por meio 

dessas fotografias, transformando a experiência do eu em um modo do visível. 

 Se tomarmos como pressuposto o fato de que a representação fotográfica 

registra não apenas um fenômeno, mas uma avaliação de mundo, torna-se claro 

que “não existe apenas uma atividade simples e unitária denominada 

‘ ve r ’ ( r eg i s t rada e aux i l i ada pe las câmeras ) , mas uma ‘ v i são 

fotográfica’” (SONTAG, 2004, p. 105). Isso remete à noção de que não são todos 

os acontecimentos que são igualmente pertencentes aos domínios do fotografável, 
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na medida em que determinados temas e enfoques são privilegiados em cada 

época histórica e por cada grupo social. O realismo fotográfico, portanto, pode ser 

definido, para Sontag (2004, p. 136), “não como o que ‘realmente’ existe, mas 

como aquilo que ‘realmente’ percebo”. 

 A fotografia, para Bourdieu, tem como função solenizar e imortalizar os 

principais momentos da vida social, funcionando como uma espécie de atadura 

dos grupos ao reforçar sentidos auto-associados a ele, bem como sua unidade 

manifestada em uma representação fixa. É nesse sentido que as “a necessidade 

por fotografias e a necessidade de tirar fotografias (a internalização da função 

social desta prática) é sentida de forma mais intensa quanto mais integrado for o 

grupo e quanto mais o grupo for retratado em um momento de 

integração” (BOURDIEU, 1998, p. 19). Sob esse ponto de vista, a fotografia 

assume uma função ritual que preexiste à própria fotografia, funcionando mesmo 

como um dos possíveis engates de solenização e imortalização de uma vida 

coletiva. Não seria por acaso, portanto, que as fotografias se tornam 

especialmente importantes em rituais que reafirmam justamente esses valores de 

comunhão social, tais como casamentos, aniversários, funerais, entre outros. 

 A fotografia não apenas reforçaria o laço social, mas, principalmente, se 

coaduna aos valores e atores mais importantes nessa constituição relacional. 

Nesse sentido, Bourdieu (1998) comenta que as fotografias de crianças não eram 

importantes ou numerosas até, pelo menos, a primeira metade do século XX; é 

apenas quando os filhos são considerados atores mais importantes para o laço 

social que a quantidade de fotografias infantis aumenta e ganha relevância social. 

 É por isso que “a fotografia de grandes cerimônias é possível porque – e 

somente porque – elas capturam um comportamento que é socialmente aprovado 

e regulamentado, ou seja, um comportamento que já foi solenizado”. Em resumo, 

“nada pode ser fotografado fora aquilo que deve ser fotografado” e, portanto, “a 

cerimônia pode ser fotografada porque está fora da rotina diária e deve ser 

fotografada porque ela materializa a imagem que o grupo procura dar a si mesmo 

enquanto grupo” (BOURDIEU, 1998, p. 24). 

 Nesse jogo, o indivíduo retratado é menos importante que o papel social 

que ele assume na imagem, tal como o pai, o marido, os tios etc. E é por isso que 

“o real objeto da fotografia não são os indivíduos, mas as relações entre os 
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indivíduos” (BOURDIEU, 1998, p. 24), materializadas em uma imagem forte (quem 

está ao lado de quem, quais as alianças feitas e quais laços são estabelecidos a 

partir desses arranjos). Se o número de fotografias tiradas decresce com o avanço 

da idade, isso é efeito, para Bourdieu, justamente do declínio do envolvimento do 

indivíduo na vida social. 

 Com tal função, a fotografia se converte em uma espécie de monumento. A 

fotografia, nesse sentido, “evoca e comunica a memória dos eventos que 

merecem ser preservados porque o grupo vê um fator de unificação” (BOURDIEU, 

1998, p. 31) representado nesses momentos, desenhando uma espécie de 

confirmação da própria união do grupo nesse passado representado. 

Frequentemente, as fotografias se convertem signos que não podem ser 

decifrados senão pelo grupo representado. Ela “não diz do que as pessoas 

estavam rindo ou porque elas estavam rindo; mas ela mostra que eles deram uma 

boa risada” (BOURDIEU, 1998, p. 27). A própria fotografia turística ou de lazer não 

é mais do que uma extensão disso na medida em que funciona como um atestado 

de que alguém se divertiu e (mais do que isso) se divertiu ao fotografar o evento. 

 A fotografia, para Bourdieu, é uma oportunidade privilegiada de observar 

como os valores do grupo podem ser comunicados, mesmo na ausência de uma 

instrução formal.  

 Ora, se a fotografia está ligada à comunicação de valores sociais mais 

amplos, cabe-nos perguntar, justamente, quais são os princípios que as fotografias 

acompanhadas da hashtag #aftersexselfie carregam. 

 Na perspectiva de Duccini (2013), há uma pedagogia do olhar muito própria 

a produções midiáticas contemporâneas: aquela a partir da qual os efeitos de 

realidade dos relatos não se articulam mais a partir de um observador que se 

distancia do fato, mas sim, a partir do qual é o envolvimento do sujeito se torna a 

força motriz da construção de seus efeitos de real. Em outros termos, “as 

narrativas que se ordenam por um efeito de real deslizam então do realismo de 

matiz histórico para um realismo dos afetos, das subjetividades” (DUCCINI, 2013, 

p. 26). 

 Em tais experiências estéticas, “em lugar de se orientar na direção de um 

retrato mimético do real, essa nova forma de realismo acentua a realidade da 

inscrição”, em que “a legitimidade do relato não mais se atesta pela objetividade, 
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mas pela ênfase no lugar de onde se enuncia: o espaço de uma experiência 

irredutível, particular” (DUCCINI, 2013, p. 26), em que se enfatiza o envolvimento 

e o engajamento do narrador com aquilo que é objeto de sua narração. 

 “O realismo dos afetos”, portanto, “tem na ênfase da experiência subjetiva 

seu valor ético e estético”. É assim que “as dimensões do testemunho, da 

autorrepresentação, do envolvimento pessoal com aquilo que narra, do sofrimento 

(no sentido patético) que se experimenta ‘em primeira pessoa’ e, eventualmente, 

do amadorismo ganham compleição nas diferentes formas de expressão da 

contemporaneidade” (DUCCINI, 2013, p.83) e, entre elas, na própria fotografia. 

 Sob essa perspectiva, as fotografias acompanhadas da hashtag 

#aftersexselfie mostram uma das facetas a partir das quais a experiência estética 

do eu é articulada a partir de um realismo dos afetos, na medida em que a 

inscrição de uma experiência particularizada é posta em perspectiva. 

3. O eu na nova ecologia dos meios 

A cada momento uma nova alternativa comunicacional surge na sociedade, 

em sua maioria possibilitada e impulsionada pelo surgimento de novos dispositivos 

tecnológicos. Entretanto, a inovação acontece em diversos casos para atender a 

uma demanda manifestada previamente pela sociedade. Isso pode ser percebido 

em páginas web, que alteram suas interfaces e retornam à condição original para 

atender a uma demanda do público, mas também ocorre em dispositivos, que 

oferecem possibilidades tecnológicas para otimizar uma adaptação inicialmente 

proposta pelo próprio usuário. Trata-se de uma inversão de valores a partir da 

sequência evolutiva proposta por Manuel Castells (2003), quem considera a 

evolução tecnológica a partir da seguinte sequência de status e de atores: 

tecnomeritocracia (realizada pelos acadêmicos), ação do hackers (realizada por 

pessoas capacitadas, mas sem reconhecimento acadêmico), redes de usuários 

(cidadãos que aprovam as invenções) e setor empresarial (que transforma o 

processo evolutivo anterior em um negócio). Agora, a rede de usuários acaba 

antecedendo aos dois primeiros em diversas situações.  
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Neste sentido, a sociedade convive com um novo momento: a proliferação 

do selfie , inicialmente como um registro de grupos em festas e mesas de bar. 19

Naquele momento, câmeras fotográficas digitais passaram a registrar momentos e 

suas fotos migravam para as redes sociais assim que tivesse uma conexão com a 

internet. Para tanto, o setor empresarial criou câmeras conectáveis à rede wi-fi 

para atender a uma necessidade de instantaneidade de seus usuários. Entretanto, 

o telefone celular assumiu rapidamente essa função, especialmente os 

smartphones, e esse costume se proliferou rapidamente (especialmente a partir de 

redes sociais dedicadas à fotografia). Com o tempo, os usuários passaram a 

encontrar telefones celulares equipados com câmeras frontais de resolução 

compatível com a proposta, e a produção de selfie tornou-se mais fácil.  

Nessa nova ecologia midiática, todos querem sair na foto, e o fazem com 

facilidade e instantaneidade. Essa prática social reforça a teoria de Dan Gillmor 

(2005), para quem “somos seres mídia”, ou seja, o cidadão tem a capacidade e a 

vocação para transformar-se em meio de comunicação, de registrar os fatos e 

compartilhar. Isso pode ser percebido na sociedade atual, mas também em outros 

momentos sociais, desde as pinturas rupestres à arte. Porém, com o surgimento 

da web 2.0 os cidadãos passaram a ocupar novamente esse espaço de registros 

momentâneos, retratando a sociedade por ela mesma.  

A ideia de seres media também é compartilhada por Paul Levinson (2012), 

para quem os “novos novos” cidadãos conformam os “novos novos meios”, 

especialmente a partir de sua relação com equipamentos tecnológicos de 

vanguarda e espaços midiáticos participativos, além, obviamente, das novas 

linguagens que surgem a cada momento pela própria sociedade e suas ecologias 

midiáticas.  

Mas isso não surge por acaso, e sim de uma relação entre sociedade e 

tecnologia. Este encontro entre as necessidades do cidadão e as possibilidades 

que se abriram para a expressão pessoal a partir do surgimento da tecnologia 

digital e suas consequentes evoluções (como internet, a telefonia móvel e os 

recursos digitais) tem gerado na sociedade singularidades que contemplam uma 

característica fundamental e pós-moderna, de acordo com os conceitos de Marc 

  Selfie é um termo derivado de seu original em inglês Self-portrait, ou seja, autorretrato. A partir dessa nova 19

concepção, o autorretrato possibilita o registro de  momentos na internet. 
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Augé (2007) sobre mobilidade, agora amplamente acessível através dos 

dispositivos de telefonia móvel que oferecem ao cidadão a possibilidade de 

capturar imagens pessoais e publicar os mesmos em ambientes de distribuição 

midiática pela internet, com especial atenção à blogosfera. Essa crescente 

realidade tem justificado e impulsionado diversas pesquisas no campo da 

comunicação, especialmente na região do pacífico asiático, onde a tecnologia está 

fortemente presente na realidade social. Segundo Gerard Goggin (2013, p.84), “a 

interação dos jovens com outras categorias sociais e demográficas foi um leitmotiv 

de trabalho formativo, especialmente no influente, vibrante área de celulares no 

Pacífico Asiático”.  

Paul Levinson (2012) também defende que a participação dos cidadãos na 

nova ecologia dos meios tem como característica fundamental a mobilidade e a 

circulação por redes sociais, inclusive com uma mais ampla e sustentada 

credibilidade por parte da sociedade. Assim, o hardware móvel torna-se uma 

ferramenta fundamental no processo, e a cada momento cidadãos comuns 

promovem seus registros e publicam os mesmos, em alguns casos de teor 

artísticos, em outros de maneira equivocada e exacerbada. 

A r te é mensagem. Os eco log i s tas dos me ios , ou “med ia 

ecologists” (corrente acadêmica que surge no eixo Toronto-Nova Iorque pelo grupo 

conformado por atores como Marshall McLuhan e Neil Postman) consideram que a 

mensagem está em todas as partes, inclusive nos textos, mas não somente neles. 

Também consideram que está em outras partes que os estruturalistas não 

consideram explicitamente. Para eles, podemos encontrar mensagem midiática na 

luz, como propõe McLuhan (2005), o que é compreensível, pois o cinema e a 

televisão existem, de alguma maneira, graças à luz e suas variações de tons. 

Porém, para outros, como a investigadora norte-americana Valerie Peterson 

(2011), os processos de construção e recepção de mensagens são encontrados 

inclusive no sexo. Para a autora, podemos encontrar mensagens midiáticas nas 

relações sexuais, e o corpo pode ser um meio inclusive nestes momentos. “Sexo é 

comunicação no senso da psicologia – como uma flor comunicadora que recebe 

seu pólen – de modo que parceiros comunicam aromas, gostos, sensações e 

substâncias” (Peterson, 2011: 59). Ainda, para a autora:  
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Comunicação também está relacionada ao sexo, de maneira 
que o entendimento sobre sexo e sexualidade caminha 
através da conversação e a escrita pública. Isso significa 
que, além do sexo e da comunicação, e a comunicação 
interpessoal sobre sexo, há também a prática social de 
comunicar sobre sexo, e nenhum destes contextos é 
totalmente distinto ou imune aos outros. (PETERSON, 2011, 
p.71) 

A autora propõe que isso é mensagem. Se considerarmos as ideias de 

Valerie Peterson como viáveis para a compreensão da amplitude da comunicação, 

devemos considerar que o sexo é um texto, ainda que não possua uma 

combinação de palavras e letras. Tais ideias confortam a tese que possuo sobre 

uma necessária revisão de uma das mais clássicas propostas de Marshall 

McLuhan de que “o meio é a mensagem”. Nesse caso, a mensagem é o meio, 

pois uma relação sexual não pode ser considerada como meio, e sim como 

mensagem, de acordo com Peterson. 

A expressão imagética artística está nas mãos, especialmente o 

#aftersexselfie, que pode contar com uma portabilidade interessante no registro 

artístico. Porém, é importante ressaltar que a utilização de telefones celulares no 

Brasil é uma realidade. O país contabiliza uma proporção de mais de um telefone 

celular por habitante, o que está gerando importantes mudanças comportamentais, 

cognitivas e nas formas de comunicação, inclusive na linguagem. De acordo com 

Henry Jenkins (2009, p.44), a construção midiática está ocorrendo dentro do 

cérebro dos cidadãos, naturalmente, por uma evolução intelectual dos grupos 

populares.  

4. O antes e o depois: #aftersexselfie e as redes sociais  

Conectados à rede representam uma comunidade que é tanto local e 

global, íntimo e público, recebendo, mas também participando. O que faz com que 

crie-se a sensação de pertença e intimidade. Henry Jenkins (2009) explica que o 

público passa a ter poderes com as tecnologias, ocupando o espaço deixado entre 

media antigos e novos, exigindo, assim, o direito de participação.  

A divulgação das fotografias como acontece atualmente é inimaginável, seja 

pela facilidade em manusear os dispositivos, pela mobilidade e pela publicação/ 
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compartilhamento. Sem critérios e sem a devida criticidade, a disseminação de 

conteúdos pelas redes sociais é assustadora. 

Facebook, Twitter, Flickr ou mesmo já ultrapassado MySpace,  gasto 

tornaram-se os principais gatilhos para o aumento extraordinário de auto-retrato no 

século XX. A crescente popularidade dos smartphones e seus aplicativos 

inseparáveis geraram emergência sem precedentes de selfie. Laura Cumming 

(2010) alerta para o fato de fazermos imagens de nós mesmos continuamente 

nesse século XXI, “agora somos  todos autorretratistas. Nos fotografamos em 

distintas poses, vestidos e inclusive personagens: distintas versões de nós 

mesmos para mostrar ao mundo.” (CUMMING, 2010 tradução nossa). 

É certo que o auto-retrato não é uma prática recente, presente já no Egito 

antigo no “[...] período de Amarna (c. 1.365 aC) do Antigo Egito. Chefe escultor do 

faraó Akhenaton Bak esculpiu em pedra um retrato de si mesmo e sua esposa 

Taheri” (YVY, 20—tradução nossa)  e propagado ao longo da história da Arte, 20

mas  é atribuído ao período da renascença italiana a freqüência na auto-

representação, chegando à obsessão com o pintor e gravador holandês 

Rembrandt (figura 1), com quase uma centena deles.  

Imagem 01: Rembrandt van Rijn Autorretrato (1660) 

  No original: “However, self-portraits are known to go back as far as the Amarna Period (c. 1365 B.C. ) of 20

Ancient Egypt. Pharaoh Akhenaten's chief sculptor Bak carved a portrait of himself and his wife Taheri out of 
Stone” (IVY, 20--).
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 O auto-retrato pode ser visto como a perpetuação da obra do artista, seja 

ele um pinto, um escultor ou um fotógrafo. “Historicamente, o auto-retrato [...] tem 

sido entendido como uma representação de emoções, uma atualização externa 

dos sentimentos internos, uma penetrante auto-análise e uma auto contemplação 

que concedem imortalidade ao artista” (BRIGHT, 2010, p. 8 tradução nossa), como 

podemos ver na figura 2.  

Imagem 02: Triplo auto retrato de Norman Rockwell (1960) 
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Com o advento da internet e a propagação das redes sociais, surgiu uma 

variante peculiar do ser: o selfie, a contração diminutiva de auto-retrato, que de tão 

utilizado passou a ser reconhecidamente um termo em um dos dicionários mais 

importantes do mundo, o Oxford em 2013. Mas é importante entender que existe 

uma diferença entre um auto-retrato e um selfie. “Se faz um selfie ao segurar o 

telefone com a mão estendendo o braço e apontando para você. Das fotos que 

você escolher aquele que é feito para subir a [rede social] " (SMITH, 2013 

tradução nossa) .  21

O aumento do auto-retrato, ou selfie,  nas duas primeiras décadas desse 

século demonstra uma sociedade ocidental narcisista, além de uma mudança na 

percepção entre público e privado,  entre o que pode ser compartilhado e o que é 

melhor deixar reservado. 

Desde sua criação, em Outubro de 2010, o Instagram  alcançou em 22

apenas três anos 150 milhões de usuários, número assustador que aponta um 

crescimento de 10 milhões de usuários/mês  e 16 bilhões de fotos compartilhadas. 

  No original: “There's a difference between a picture of yourself and a selfie. You take the selfie by holding your 21

phone out and pointing it at yourself. And then once you find the one you want, it's yours to post however you want. Some 
people post about where they are, who they are with, something silly or how they are feeling. The term selfie is one of the 
most commonly searched words on Google. There are more than 33 million selfies on Instagram alone” (SMITH, 2013).

  Instagram. Our Story. Disponível em: http://instagram.com/press/ Consultada em setembro de 201422
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Se isso é muito ou pouco, basta dizer que, em quase 10 anos de existência, o 

Flickr tem um total de 3,9 bilhões de imagens. Ou seja, o Instagram tem quatro 

vezes mais fotos no terceiro ano de existência que o Flickr. O Instagram se tornou 

uma plataforma popular e atrativa, onde o selfie encontrou seu lugar. 

Com a popularização, o selfie passou a ter variações como powerselfie, 

bedfie, Photobomb, multiselfie,  aftersexselfie, entre outras. A necessidade de 

auto-retratos pode ser entendida como um desejo humano de socialização e, até 

mesmo, de aceitação. Afinal, a postagem de imagens do cotidiano se converteu 

em necessidade, tudo merece ser registrado,  “i) de qualquer tipo de situação, ii) 

em qualquer lugar, iii) em qualquer altura, iv) em actos solitários ou 

acompanhados. É a fotografia da vida comum, do apetite, do mais simples ou 

banal acontecimento, do momento, do instantâneo, da vida quotidiana de forma 

espectacular”. (ALBUQUERQUE; TELERÍA, 2014, p.6). As fotografias com 

marcações (hashtag) somadas ao número de amigos que se possui e a 

quantidade de visualização se converteram em valor agregado na rede e um 

símbolo de participação no mundo digital. 

A crítica feita se relaciona à exposição exacerbada da intimidade, pois 

“algumas dessas imagens são  íntimas demais. Ao percorrer, se tem a sensação 

de que se está espiando através de uma janela de um mundo que você não está 

convidado. Mas a tecnologia móvel e social nos deu milhões de pequenas janelas 

para o mundo dos outros “(TITLOW, 2013 online). 

De bem humoradas a bizarras, as postagens com a hasgtag #aftersexselfie 

virou um fenômeno, no mínimo interessante, como podemos ver na figura 3. 

Imagem 3:  seleção de imagens com a hashtag  #aftersexselfie 

Fonte: Instagram 

! ! !
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Para Kelly Connif  (2014 tradução nossa), da revista americana Time, “[...] o 

selfie #AfterSex é uma forma de empurrar as fronteiras digitais (e ostentando) a 

um novo nível. Quem vê uma das melhores versões dessas fotos vai perceber o 

quão incrível você é, como você é na vida e no amor [...]” . 23

 As fotos em sua maioria trazem casais juntos, enrolados e sorrindo para a 

câmera, sem filtros. Mas há também fotos esdrúxulas de mãos e dedos ou de 

desenhos animados (figura3). A aderência ao #aftersexselfie é tanta que anônimos 

e famosos somaram os mais de 10 mil fotos postadas com a hashtag até abril 

desde ano. 

Imagem 4: O ator Wilmer Valderrama e a cantora Demi Lovato em uma #aftersex selfie 

!  
Foto: Reprodução 

  A psicóloga Luciana Ruffo (apud CASTRO, 2014), aponta que a 

autoexposição está relacionada à forma como as pessoas pessoas têm vivido 

atualmente: “Essa geração é nascida e criada com a questão da internet e do 

compartilhamento. Eles entendem o mundo privado de uma forma diferente do que 

a maioria das pessoas que não foi criada com essa tecnologia entenderia. É uma 

questão de geração”. Seja por narcisismo, necessidade, vontade ou auto-

  No original: “[...] the #AfterSex selfie is a way of pushing digital boundaries (and boasting) to a new level. 23

Anyone who sees one of the better versions of these photos will realize how amazing you are, how fulfilled you are in life 
and Love...” (CONNIF, 2014).
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afirmação, o fato é que o #aftersexselfie se tornou um fenômeno que merece ser 

observado.  

5. Conclusões 

 O selfie é, historicamente, uma maneira de expressão artística-corporal, e 

essa auto-arte esteve presente nas pinturas em suas diversas fases. Entretanto, 

com os dispositivos que compõem a nova ecologia midiática essa prática é 

otimizada, passando a exigir do auto-artista apenas o desejo de registrar-se em 

algum momento.  

 Nessa mesma tendência de revitalização do auto-retrato, surge o 

#aftersexselfie, onde os presentes no registro provocam a imaginação de quem 

vê, ou para tentar relacionar o pré-registro com as faces dos retratados, ou mesmo 

para imaginar, a partir de imagens criativas (como as apresentadas no texto que 

envolvem bonecos, cães e pernas tatuadas), quem podem ter sido os autores do 

pré-registro.  

 Esse movimento artístico reforça manifestos sociais ainda contemporâneos, 

como a liberdade sexual. Porém, essa liberdade é aliada e apoiada em uma outra 

situação – a auto-exposição –, cada vez mais comum na sociedade individualizada 

proposta por Zygmunt Bauman (2008). E a partir desses registros o poder 

midiático dos cidadãos envolvido na imagem passa a concorrer com outros 

conteúdos midiático espetaculares, ainda que popularmente aceitos por outras 

plataformas (como a televisão). 

 O que percebemos, ao finalizar este texto, é a capacidade humana de se 

reinventar, especialmente em contextos artísticos e de expressão social. Trata-se 

de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, literalmente. Porém, a ideia é o 

aproveitamento da liberdade de expressão (ou a busca por essa liberdade) e a 

câmera na mão pode ser um celular conectado à internet.  
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Reflexões sobre a fotografia na nova ecologia dos meios: da película ao pixel 

Denis Renó 
Jefferson Barcellos 

Introdução 
As transformações tecnológicas acompanham a sociedade desde o seu surgimento, e 
provocam alterações especialmente nas relações entre os seres humanos e os meios. 
Entretanto, estas mudanças se intensificaram de sobremaneira desde o final do último 
século e ainda mais intensamente no século atual. Se trata de mudanças resultantes de 
uma velocidade de desenvolvimentos tecnológicos jamais vividos por essa sociedade, o 
que provoca uma sequencia de transformações sociais desde o campo comportamental 
até o comunicacional.   

Resultante de desenvolvimentos tecnológicos, a fotografia também provocou mudanças 
sociais desde que surgiu na história da humanidade. O registro fotográfico foi responsável 
por mudanças no campo das artes, especialmente a pintura, pois passou a ocupar 
espaços até então exclusivos das artes plásticas. Sem dúvida, esse movimento artístico 
foi responsável pelo desenvolvimento das técnicas da fotografia desde que surgiu o 
registro fotoquímico de imagens. A fotografia, que em sua tradução significa o desenho da 
luz, acaba por aproveitar não somente os conceitos de iluminação do enquadramento 
adotados pela pintura, como também os próprios conceitos de composição de imagem, 
inclusive com a narrativa pela ausência dela (o registro extracampo). Segundo Susan 
Sontag (2004: 9), “Embora em certo sentido a câmera de fato capture a realidade, e não 
apenas a interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as pinturas e 
os desenhos”. 

Além das artes, estas mudanças foram responsáveis por diversas alterações na relação 
entre sociedade e meios – o ecossistema midiático. As transformações vividas pela 
fotografia resultam não somente do sistema de registro, como também dos dispositivos 
em si e as tecnologias que as acompanham. Entre as mudanças, podemos destacar a 
velocidade e os métodos de registro. Coincidentemente, estas mudanças viveram outros 
modos de produção artística, midiática e narrativa, que parecem ser resultantes dos 
mesmos fenômenos contemporâneos: a tecnologia digital e a mobilidade.  

Mas ainda que vários modos de produção se transformaram, seguramente a fotografia se 
transformou de maneira mais intensa. Na fotografia do século XXI encontramos, além de 
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um novo modelo de registro que substituiu a película pelo pixel, novos processos e 
velocidades de realização de registros. Antes, para se produzir um registro imagético, o 
fotógrafo tinha que calcular de maneira precisa a velocidade, a luz e a distância focal 
ideais previamente ao registro fotográfico, já que não seria possível confirmar a qualidade 
do registro na sequência do mesmo. Ainda nas transformações, era necessário seguir 
alguns procedimentos para o abastecimento do equipamento, com filmes de películas 
sensíveis à luz, à temperatura e à umidade, limites que agora se transformaram de 
maneira intensa. Finalmente, se transformou o tempo para saber o resultado final, agora 
instantâneo, e em contraponto aos longos processos no passado, compostos pela 
revelação e a ampliação das fotografias. Estamos falando em uma distância de 15 anos 
na história da fotografia, considerando uma fotografia de baixa qualidade estética e 
técnica, obtida a partir de uma câmera Mavica, produzida pela Kodak nos primeiros anos 
do século atual. Porém, se considerarmos o registro profissional, esse período é ainda 
mais curto, já que os primeiros anos da fotografia digital foram tomados não somente por 
uma preocupação estética, mas também a sobrevida de uma filosofia centenária de 
linguagem e expressão.  

Entretanto, ainda convivemos com correntes resistentes ao fim da fotografia analógica, 
todos seguidores de uma temporalidade imagética provavelmente não mais existente na 
vida moderna. São profissionais que compram os cada vez mais raros filmes fotográficos, 
ainda que estes estejam com o prazo de validade vencido. Para isso, desenvolvem 
técnicas de melhoramento da produção, com mais intensidade da luz na hora do registro 
ou mesmo alterações na composição química e de tempo de imersão nos processos de 
revelação e ampliação.  

Este artigo relata, a partir de um procedimento denominado quase-experimental que 
propôs o regresso à fotografia analógica, as diferenças conceituais entre o método 
tradicional e a realidade fotográfica frente às tecnologias contemporâneas. Para tanto, 
foram registrados três filmes fotográficos de 35 mm com 36 fotografias coloridos em cada 
um dos filmes. O equipamento adotado foi uma Asahi Pentax, modelo S50 Spotmatic de 
1972 que, apesar de possuir fotômetro, o mesmo estava avariado. Também se utilizou um 
iPod Touch 5 para medir a luz, adotando, para isso, o aplicativo My Light Meter, que 
simula um fotômetro analógico tradicional. No estudo, constatou-se não somente 
mudanças tecnológicas no processo, mas também relações com o tempo e a importância 
do olhar decisivo na hora de registrar os momentos. Espera-se, com a publicação deste 
estudo, que investigadores interessados na fotografia possam basear-se nele para sus 
estudos, seja sobre a tecnologia fotográfica fotoquímica ou digital, seja sobre a sociedade 
e a fotografia.  
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Metodologia da pesquisa 
Como observado, trata-se de uma pesquisa quase-experimental que tem como objetivo 
descobrir e relatar o regresso à prática da fotografia em película em um ecossistema 
midiático onde tal prática deixou de ser uma realidade há quase uma década. O estudo 
quase-experimental é apropriado para o caso, por envolver dois fotógrafos como 
experimentadores e observadores, simultaneamente. Segundo Yin (2002: 27-28):  

De nuevo, los métodos se sobreponen. La amplia variedad de 
ciencias experimentales también incluyen las situaciones en que el 
experimentador no puede manipular el comportamiento (...), pero 
en los cuales la lógica del planteamiento experimental aún no 
puede ser aplicada. Estas situaciones fueron comúnmente 
denominadas situaciones casi-experimentales. 

Os resultados obtidos com a investigação quase-experimental proporcionaram a redação 
de resultados de caráter auto-etnográfico. Dessa maneira, retratou-se um resultado 
detalhado da vivência alcançada que indica mudanças expressivas provocadas por uma 
inovação tecnológica e sua relação com a sociedade no campo do registro imagético, o 
que justifica a discussão. 

Por uma nova ecologia imagética dos meios 
O conceito de ecologia dos meios é amplo e contempla diversos processos midiáticos em 
conjunto com a sociedade, ou sobre todos os processos midiáticos e a sociedade. Essa 
teoria, proposta por Neil Postman em 1979 a partir de um jogo de palavras de McLuhan 
(Gencarelli, 2015) depois de debater intensamente com Marshall McLuhan sobre a 
sociedade e os meios, ganhou força nos últimos anos, especificamente nas duas últimas 
décadas, quando a sociedade passou a presenciar registros e mensagens 
essencialmente virtuais. Segundo o próprio Postman:  

Colocamos la palabra “medios” al lado de la palabra “ecología” 
para dar a entender que no sólo nos interesan los medios, sino 
también las formas de interacción entre los medios y los seres 
humanos que le dan a una cultura su carácter y que, podría 
decirse, la ayudan a preservar un equilibrio simbólico. (Postman, 
2015: 98) 

Na realidade, a ecologia dos meios é uma teoria que busca entender e/ou explicar as 
transformações sociais a partir de processos midiáticos, muitas vezes consequentes de 
cenários tecnológicos. Dentre as mudanças mais expressivas, podemos considerar a 
sociedade em rede, já que vivemos no século de uma conexão e vivência virtual cada vez 

!       •      Ambientes Digitais e o Ecossistema Fotográfico194



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

mais intensa. Lugares passaram a ser “vividos” em ambientes digitais. A biblioteca, a rádio 
e a televisão estão em um “espaço” que agora ganhou o nome de cloud. Lugares são 
geo-referenciados e localizados por aplicativos cada vez mais frequentes em nossos 
dispositivos de bolso – o telefone “inteligente”. Obviamente, isso transformou 
intensamente os cidadãos e seu modo de viver. Segundo Paul Levinson (2015), as 
transformações chegam e, dela, sobrevive o meio mais forte. No texto, o autor faz uma 
análise de diversos meios do ecossistema, considerando alguns desaparecimentos. Mas, 
quando o assunto é fotografia, o autor tem uma visão otimista, já que certos processos 
estão em fase de desaparecimento, ou de uma diluição provocada pela própria sociedade 
e seu comportamento.  

Quando Postman criou o conceito de ecologia dos meios, seguramente não imaginava 
tantas transformações. Nessa nova configuração humana, especialmente na fotografia, 
passamos a sofrer de processos de reaprendizagem, onde o desaprender tem ocupado 
expressivos espaços. Deixamos de saber controlar a intensidade existente de luz por 
nossos olhos. Tambem não sabemos mais “viver” a fotografia como tempo que ela 
necessita – e merece – buscando procedimentos de registro e observação do resultado 
final cada vez mais curtos, instantâneos. Não temos a mesma segurança de confiar em 
nossa capacidade de registrar momentos, fracoes de segundos, através da fotografia. Por 
essa razão, os fotógrafos contemporâneos (e diversos fotógrafos que viveram os 
momentos de transição), no momento em que fazem o registro em pixels, já o confirma na 
tela LCD da câmera. Antes vivia-se a espera – isso era parte do fazer fotografia – e se 
materializava a imagem, ampliando-a. Hoje, fazemos registros em grande quantidade e 
quase nunca – ou jamais – a materializamos. As fotografias ficam na pasta de imagens do 
computador, no telefone (e nas diversas contas cloud que os dispositivos contemporâneos 
nos oferecem) ou em nossas “paredes” das modernas “salas de visita”, presentes nos 
perfis dos meios sociais. São raros os momentos em que, na contemporaneidade, os 
registros imagéticos ganham uma vida táctil diferente da tecnologia touch presente em 
praticamente todos os dispositivos móveis da atualidade.  

Trata-se de um novo ecossistema midiático imagético, que contempla a existência de uma 
fotografia inexistente. Por outro lado, convivemos cada vez mais intensamente com as 
narrativas imagéticas nos espaços midiáticos, ou seja, a sociedade valoriza a imagem, 
mas não em seu formato tradicionalmente vivido pela humanidade, desde o advento das 
primeiras câmeras na década de 1840 (Sontag, 2004: 9). Para Levinson (2015: 177), “la 
fotografía impresa tiene la misma cantidad de poder de extensión que la palabra impresa, 
y mucho más que la expresión oral y la escritura fonética no impresa”. Quem sabe, se 
valorize a fotografia mais que antes por sua instantaneidade na construção da mensagem, 
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já que a vida no mundo contemporâneo é algo cada vez mais veloz, com tempos 
apertados ou inexistentes. E os seres humanos, acostumados com essa falta de tempo, 
buscam processos mais rápidos de leitura das mensagens.  

Essa reconstrução da sociedade contemporânea e sua relação com os meios pode 
parecer caótico – e seguramente é -, mas é uma constatação importante para 
compreendermos a função da nova fotografia e a relação humana com a velha fotografia, 
apresentados neste artigo através de um relato quase-experimental. No relato, não 
somente o tempo e a técnica foram constatados como mudanças, mas também a 
dificuldade em ter as fotografias materializadas nas mãos depois de, quem sabe, a atitude 
mais rara da sociedade contemporânea: a espera.  

A fotografia, do fotoquímico ao pixel 
Os primeiros experimentos sobre a captura e a fixação de um registro imagético 
fotográfico ocorreu anteriormente ao século XIX, através de técnicas diversas, como a 
câmera clara, que por uma adaptação possibilitava o recorte do desenho imagético.  

No mesmo século XIX, um experimento passa a ser utilizado de maneira recorrente e 
aponta aos primeiros caminhos para a utilização de um aparato próprio para o recorte 
necessário entre o que se observa e o que será desenhado. O equipamento passa a ser 
conhecido como câmera obscura. A partir deste desenvolvimento e de outros 
experimentos químicos, como a capacidade que a prata em formato de sal (Aletos) 
obscurecem ao receber a luz, nas primeiras décadas do século XIX, se iniciaram as 
pioneiras experimentações no sentido de gravar a imagem e fixa-la em uma superfície.  

O primeiro investigador a tornar essa experiência uma realidade juntando a câmara 
escura, uma placa de metal emulsionada com betume da Judeia e aletos de prata foi 
Joseph Nicéphore Niépce, quem em 1826 conseguiu gravar a considerada primeira 
imagem fotográfica de maneira exitosa, ou seja, o processo de captura da imagem e sua 
fixação foi finalizada de maneira positiva (Sougez, 1994).  
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!  
Imagem 01: Primeira fotografia revelada de maneira exitosa .  24

A técnica desenvolvida por Niepce foi denominada Heliografia, e serviu de estímulo a 
outras experimentações que resultaram em Calotipia, Daguerrotipia e outras tecnologias 
mais, todos responsáveis pelo que vemos hoje na fotografia contemporânea. Entretanto, 
no final do século XIX, o modelo de registro fotográfico adotado por quase todos os 
fotógrafos foi o Colódio Seco, técnica que registrava as imagens em uma placa de vidro 
com emulsão em base de prata.  

Mas uma revolução surgiu em 1885, quando George Eastman encontrou uma maneira de 
registrar imagens em bobinas de papel com gelatina animal. Esse descobrimento foi o 
responsável pelo que se transformou na bobina de plástico, popularizado no formato 
35mm, com sua protagonista existência até a primeira década deste século. 
Simultaneamente, outras experimentações estavam sendo desenvolvidas por alguns 
fabricantes. No final do século XX, a própria Kodak, em consórcio com a Nikon, tentou 
transpor o suporte película para o pixel. Essa mudança do registro e do suporte deixou o 
processo fotoquímico de revelação e ampliação obsoleto, ganhando espaço o sensor 
eletrônico de imagens, assim como seu posterior armazenamento em dispositivos de 
memórias. A existência do sensor, que adota fotodiodos, tornou possível a transformação 
da luz em conjuntos binários (pixels), iniciando a revolução da imagem digital, que em 
poucos anos deixou na obsolescência quase 200 anos de tecnologia de registro da fração 
de segundos em suporte físico químico. Isso mudou não somente a maneira de 
armazenar o tempo, mas também a relação dos seres humanos com a imagem, desde 
seu registro até sua própria existência, transformando o ecossistema imagético-midiático. 

 Disponível em: https://lh6.googleusercontent.com/-xPiVxvh69xE/VdRtxvascsI/AAAAAAAAAzk/24

4N5BNXtOqGA/w958-h473-no/permanente-consiguio-Joseph-Niepce-

heliografia_LNCIMA20140413_0009_3.jpg. Acesso: 15.05.2017
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Agora temos uma relação superficial no campo emotivo-imagético, instantâneo, distinto do 
que tínhamos no passado, quando a fotografia representava, efetivamente, recordações 
da vida.  
   
O regresso à película para registros fotográficos: um experimento 
Fotografar significa construir uma relação com o tempo, seja no processo de registro, seja 
na materialização do próprio tempo. Essa máxima é reconhecida pelos mais importantes 
fotógrafos do nosso tempo, especialmente pelos que trabalharam de maneira intensa com 
a fotografia em registro físico químico. Entretanto, no ecossistema contemporâneo essa 
relação mudou. Já não temos mais a disponibilidade de tempo para fazer esse registro 
fotográfico. Tampouco temos a relação emocional com o registro do tempo, já que a 
quantidade de imagens produzidas e os processos de registro de tempo são distintos. 
Trata-se de uma sociedade líquida (Bauman, 2001), pós-moderna (Renó, 2011), que 
passa a encher-se de fotografias não mais desenhadas somente pela luz, mas também 
por aplicações binárias que constroem a imagem que queríamos olhar, e não a olhamos. 
É uma verdade imaginária, diferente do que consideramos desde o princípio da fotografia. 
Mas como seria voltar a fotografar em película depois de quinze anos “abduzido” em uma 
realidade binária?    

Com esses fatores perfeitamente definidos, realizamos um regresso à fotografia 
analógica. Para tanto, foram encontradas duas bobinas de filme 35mm em cor (menos 
raro que o filme para registros em preto e branco) e utilizamos uma câmera Asahi Pentax 
SP50 Spotmatic, de 1972, com o fotômetro sem funcionar. De fato, essa foi a primeira 
dificuldade, seguida da colocação do filme na câmera, tarefa quase impossível para quem 
acostumou a colocar o cartão de memória. A falta de um fotômetro significou “um voo às 
cegas” por não ter automaticamente a luz depois de 15 anos observando informações 
digitais captadas pelos sensores de câmeras digitais. Para compensar, foi necessário 
baixar uma aplicação no telefone celular chamada My Light Meter, que faz a medição da 
luz de maneira binária, ou seja, mesmo a fotografia analógica foi, no experimento, digital 
em parte de seu processo. Além disso, descobriu-se uma nova razão de existência para o 
telefone celular, entre tantas outras. O irônico é que o telefone celular é um dos principais 
responsáveis pelo processo de desaparecimento da câmera fotográfica.   

Com a fotografia registrada na câmera (com muita dificuldade, pois isso se transformou 
em uma ação que precisou, a todo momento, ser praticada) e as equações de abertura e 
velocidade ajustadas manualmente, começamos a fotografar. Na primeira fotografia 
surgem duas novas dificuldades comportamentais que acompanharam o fotografo (um 
dos autores deste artigo) até o final das 36 exposições: o constante esquecimento de 
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adiantar o filme e o olhar automático post registro na parte traseira da câmera, onde ficam 
as telas LCD dos equipamentos contemporâneos.  
Porém, outra dificuldade comportamental foi encontrada, provavelmente a mais difícil de 
ser superada: a espera pelo momento de descobrir o que foi fotografado. Atualmente, se 
queremos “materializar” o tempo, somente necessitamos colocar a memória ou conectar a 
câmera (por cabo ou conexão wi-fi) no computador, ao tablete ou ao telefone móvel. Com 
a fotografia em película é necessário esperar para descobrir os resultados depois dos 
processos de revelação e impressão da imagem em papel fotográfico. Assim seguimos no 
experimento, esperando, até que o tempo foi materializado, provocando uma sensação de 
emoção, uma sensação sentimental com o tempo registrado, imortalizado. Segundo 
Sontag (2004: 87), “la fotografía restablece la más primitiva forma de relación — la 
identidad parcial entre imagen y objeto —, ahora experimentamos la potencia de la 
imagen de un modo muy distinto”. Isso ficou claro com o experimento.  

!  
Imagem 02: Fotografia registrada durante a pesquisa (Foto: Denis Renó). 
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Mas as dificuldades existem somente nas 36 primeiras fotografias. No segundo e no 
terceiro filmes, isso não ocorreu novamente. A relação com o equipamento, com a luz e 
com o tempo voltou a ser o que era no passado – automático. O mesmo aconteceu com o 
tempo. Para isso, recordamos à máxima do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado em 
diversas de suas entrevistas, de que a fotografia exige tempo, algo cada vez mais raro na 
sociedade contemporânea. Mas é possível voltar no tempo e aos costumes, como ficou 
claro no experimento aqui apresentado.  

Conclusões 
No mundo contemporâneo, o tempo e os processos se transformaram em algo diferente 
do passado. A relação humana com sua história e seus pares é diferente do que as 
gerações anteriores viveram. Entretanto, a importância da narrativa imagética segue 
ocupando importante status na vida contemporânea, ainda que de maneira diferente de 
seu próprio passado.  

De fato, voltar a uma tecnologia que deixou de ocupar um espaço no nosso cotidiano, 
depois de um século e meio de existência e protagonismo, é um redescobrimento, mas 
também é experimentação. Isso significa revisitar o novo, experimentar o antigo de 
maneira contemporânea. Assim foi o experimento. Redescobrimos o valor do tempo. 
Descobrimos como mudaram os processos de registro imagético desde os primeiros anos 
deste século, quando a fotografia digital ganhou qualidade, acessibilidade e popularidade. 
E descobrimos como o tempo nos faz falta quando vivemos um regresso no ecossistema 
midiático.  

Fotografar com tecnologia em película pode ser um processo de inovação. Não no campo 
tecnológico, pois realmente não é. A tecnologia e a inovação estão presentes no 
comportamento humano, sua relação com o dispositivo e com o próprio tempo. Trata-se 
de reinventar um ecossistema midiático, que ocupou um importante espaço por mais de 
150 anos no cotidiano humano, e que deixou de existir abruptamente. Essa investigação 
demostra que a inovação em mídia e tecnologia, em alguns momentos, pode estar no 
passado, e não no futuro. Porém, o resultado desta pesquisa provoca uma nova pergunta: 
podemos considerar o redescobrimento do tempo uma inovação necessária para a nova 
ecologia dos meios? Essa resposta será obtida em futuras pesquisas. 
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A Fotografia de rua e suas implicações práticas na construção de 
um olhar baseado em experiências imagéticas. Da película ao 

Smartphone .  25

Jefferson Barcellos 
Denis Renó 

Universidade Estadual Paulista - UNESP 
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Resumo: A fotografia realizada com smartphones é presente no cotidiano das 
pessoas das mais variadas formas. Este estudo pretende, através de um 
mapeamento bibliográfico além de uma imersão prática no universo fotográfico, 
propor novos questionamentos em relação a fotografia realizada via esses novos 
gadgets e suas interrelações com a fotografia de rua (street photography)  
tradicional e consolidada.  
Palavras chave: fotografia; fotografia digital; nova ecologia dos meios; 
tecnologias; smartphones. 
Resumen: La fotografía realizada con smartphones es presente no cotidiano de 
las personas de las más variadas formas. Este estudio, por medio de un mapeo 
bibliográfico además de una inmersión práctica en el universo fotográfico, 
proponer nuevos cuestionamientos en relación a la fotografía realizada a través de 
nuevos atributos y sus inter-relaciones con fotografía de calle tradicional y 
consolidada. 
Palabras clave: fotografía; fotografía digital; nueva ecología de los medios; 
tecnologías; smartphones;  
Abstract:  Photography made with smartphones is a non-everyday a reality of 
people in many different ways. This study, through a bibliographic mapping in 
addition to a practical immersion in the photographic universe, proposes new 
questions regarding the photograph taken through new attributes and their 
interlacings with traditional and consolidated street photography. 
Keywords: photography; digital photography; new media ecology; technologies; 
smartphones. 

Introdução: 

A modalidade da fotografia de rua, ou street photography, como é 

conhecida de forma internacional, tem seus primeiros registros feitos ainda no 

século XIX, e de certa forma se confundem com a história da fotografia 

propriamente dita.  Ao realizar um resgate histórico é possível localizar no seminal 

 Joseph Nicéphore Niépce, e sua histórica e preservada primeira imagem da 

 Trabalho apresentado à mesa 16 (Ambientes digitais e o Ecossistema fotográfico)  do Primeiro 25

Congresso de Mídia e Tecnologia, Unesp, Bauru, Brasil de 04 a 06 de outubro de 2017.		
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janela de seu quarto, já características específicas do que depois seria 

considerado fotografia de rua. 

Ao analisarmos tal imagem é possível perceber, entre as tonalidades de 

cinza da imagem negativada, nuances borradas e de certa forma desfocadas de 

uma cidade em construção. Em um período pré industrial, já fica claro a intenção 

do registro de referendar uma cidade em crescimento, ainda que de uma maneira 

pouca clara, mas com os aspectos que identificam geograficamente e 

arquitetonicamente o lugar da construção da cena. (SOUSA, 2000. SOUGE, 

1994). 

Partindo desse princípio, e depois de consolidada a captura e fixação da 

imagem, passando pela série de descobertas e patentes realizadas por 

entusiastas dos primórdios dessa técnica/ profissão (Daguerriotipia, Calotipia, 

Colódio Úmido, etc...) alguns autores, cada qual a sua maneira, irá se debruçar e 

começar a desenvolver imagens que iniciaram o que posteriormente ficará 

conhecido como fotografia de rua. 

Alguns resgates históricos e alguns autores são importantes para 

localizarmos esse desenvolvimento técnico e o surgimento dessa linguagem, 

como tratamos ainda do século XIX, não se pode perder a noção de como os 

instrumentos utilizados para capturas de imagens funcionavam e também como 

algumas características tornam essa modalidade de fotografia trabalhosa e 

complexa. 

Pioneiros -  Alfred Stieglitz (Photo Secession) , Paul Strand e Jean-Eugène-
Auguste Atget 

Alfred Stieglitz começa seu trabalho se aproximando dos Pictorialistas , 26

porém seu desejo por uma fotografia que demonstrasse sua ligação com a cidade 

e também com os aspectos climáticos, e características da luz de cada cena que 

escolhia, o levaram a escolher um caminho que de certa forma daria início ao seu 

encantamento com a rua, propriamente dita.  

 Movimento surgido no fim do Século XIX, inicio do Século XX, que pretendia aproximar a 26

fotografia da arte, coloca-la no mesmo patamar técnico e de linguagem que a pintura, teve uma 
série de seguidores, e sua influência foi determinante para uma série de áreas, inclusive no campo 
da Publicidade e Propaganda.
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Stieglitz irá formar a galeria 291 nos Estados Unidos da América, e terá 

como experiências as primeiras exposições com imagens que poderiam ser 

consideradas fotografias de rua, pelas características do tema que envolve a 

captura dessas imagens, bem como a maneira como elas são processadas e por 

conseguinte, expostas em sua galeria. (FREUND, 1996) 

!  
Imagem 01: Central de trem de New York, de Alfred Stieglitz já no ano de 1929. 

Disponível em: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/64/bd/

28/64bd28bdc4298463d0c7688e9daca7b2.jpg 

Acesso: 11/06/17 

 O fato de possuir uma galeria o aproximou de outros fotógrafos que 

também desenvolviam trabalhos semelhantes e possuíam a rua como um tema 

constante. Ainda aqui, é importante lembrar que adentramos o século XX e o 

processo de industrialização das cidades caminha a passos largos e portanto 

temos um novo tipo de cidadãos e novas inter-relações entre o homem e a cidade.  

Paul Strand surge no começo do século XX, trabalhando na fotografia das 

ruas e estabelece relações com a galeria de Stieglitz  que o vê com entusiasmo e 

lhe convida para expor. Strand era aluno de Lewis Hine, reconhecido fotógrafo de 

cunho social, que havia feito um mapeamento da situação de trabalho infantil no 

fim do século XIX e começo do século XX nos Estados Unidos da América.  
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!  
Imagem 02: Trabalho nas ruas, Paul Strand, México, 1933. 

Disponível em: https://d32dm0rphc51dk.cloudfront.net/H67doD0JE__JYNy830kuMw/larger.jpg 

Acesso em: 24.06.2017 

 Strant destacou-se como um teórico das imagens produzidas na rua, 

existem uma série de artigos publicados por ele, sendo que a recente revista 

Camera Work, que no fim do século XIX e no início do século XX, torna-se uma 

referência tanto para fotógrafos quanto para apreciadores deste ofício/ arte.  

 Ainda que fortemente influenciado pelo Cubismo, Strand propunha uma 

objetividade naquilo que se propunha a fotografar e utilizar a forma e a geometria 

das cenas para construir uma fotografia capaz de chancelar toda sua experiência 

de fotógrafo de rua. 

 Também apontado como um dos pioneiros na fotografia de rua, o fotógrafo 

Jean-Eugène-Auguste Atget, fotografou as ruas de Paris, na França, sempre com 

o intuito de criar uma documentação artística que ao seu propósito seria utilizada 

por museus e galerias do início do século XX para romper com as barreiras da 

cidade e suas manifestações imagéticas e artísticas. 

 Atget teve uma produção grande, porém morreu em 1927 sem que quase 

nada do que fotografou viesse a público, sendo descoberto posteriormente, mas 

mesmo assim marcando seu nome na história da fotografia de rua. Uma parte 

considerável do seu trabalho mostra uma Paris sem habitantes, imersa em 

sombras, porém remetendo diretamente a produção humana.  
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 Antes de nos atermos ao crescimento dessa característica da fotografia e 

seus desdobramentos, cabe uma reflexão em uma figura identificada e proposta 

por Walter Benjamin, em seus estudos sobre fotografia e cinema.  

O flâneur é este novo observador. Com seu passo lento e sem direção, ele 
atravessa a cidade como alguém que contempla um panorama, 
observando calmamente os tipos e os lugares que cruza em seu caminho. 
Com esse seu jeito de passear, como se recolhesse espécies para uma 
verdadeira tipologia urbana, ele está “a fazer botânica no asfalto”. Ele faz 
“um inventário das coisas”: o trabalho de classificação característico da 
época. (BENJAMIN, 1991, p. 83) 

Esse “flâner” encontrará no século XX seu lugar de existência claramente 

no universo da fotografia, em decorrência do surgimento de novas possibilidades 

tecnológicas com o surgimento de suprimentos fotográficos mais sensíveis e 

câmeras de formatos menores. 

 Aqui é importante, para corroborar a ideia do Flâner e sua flanerie, salientar 

a importância do surgimento do colódio seco e posteriormente da fotografia 

realizada com película (filme), que reduzirá de maneira significativa o tamanho dos 

equipamentos fotográficos no início do século XX, dispensando por exemplo o uso 

de luzes auxiliares em fotografias de internas (Ermanox ) e da consolidação do 27

formato 35 milímetros como um suporte ideal para se sair às ruas e fotografar.  

Fotografia de Rua, autores.  

Historicamente é importante pontuar a figura de alguns fotógrafos na 

construção do ideário imagético que trará para a contemporaneidade marcas do 

que se entende e pratica como fotografia de rua nos dias de hoje.  

No pós segunda guerra mundial alguns fotógrafos, vão se dedicar a 

registrar as novas cidades, que começam a se reerguer e também as populações 

que frequentam essas ruas destas reconstruções. Alguns vão transformar a rua 

seu lugar exclusivo de trabalho conseguindo com isso registrar a sua maneira e 

para a história essa reconstrução.  

 Câmera fotográfica surgida na Alemanha em 1924, que possuía objetivas (lentes) extremamente 27

luminosas e por isso se adequa, no período, a sensibilidade dos  materiais disponíveis para 
capturar imagem no período. Era considerada um equipamento portátil pois produzia um negativo 
no tamanho 6 cm por 4,5cm.	
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Henry Cartier Bresson, nos anais da história tanto da fotografia de um modo 

geral,  quanto de sua modalidade de rua, é considerado um dos mais 

representativos fotógrafos a dedicar-se a fotografar as ruas e suas mudanças 

tanto arquitetônicas quanto às novas populações que vão ocupar essas ruas. 

Dando visibilidade e apontando as mudanças significativas surgidas nas primeiras 

décadas do século XX. (FREUND,2015). 

Bresson, conhecido pelos instantes decisivos registrados com sua 

inseparável Leica, era uma mistura de artista e fotojornalista. Ele mesmo ora 

definia-se como um artista sem o compromisso do fotojornalismo, ora construía 

uma seriedade em suas fotografias. Entretanto, Bresson seguia procedimentos 

pouco usuais na fotografia. Jamais construia uma narrativa a partir da sequência 

de registros. Era um garimpeiro de boas imagens entre seus negativos.  

A obra de Bresson nos ensina a trabalhar com a sombra e a geometria na 

composição imagética. Reconstruir cenas era uma diversão para aquele que 

surgiu da pintura e transformou a história da fotografia.  

Robert Frank, fotógrafo nascido na Suíça em 1924, possui uma formação 

bastante rigorosa em fotografia, e inicia seu trabalho ainda em seu país natal, 

onde se especializou em fotografias realizadas em estúdio em formatos maiores 

de captura (câmeras de médio e grande formatos ) em busca de novos horizontes 28

parte primeiro para a Paris, onde tem dificuldades em se estabelecer. No começo 

dos anos de 1950 já se encontra nos Estados Unidos da América onde irá 

construir uma carreira diametralmente oposta a aquela em que desenvolvia na 

Suíça. 

Frank se interessa pelos formatos menores, câmeras mais versáteis, e 

torna-se um estudioso das mesmas. Propondo uma linguagem que rompe com os 

padrões rígidos estéticos da fotografia produzida em estúdio, para tanto, o 

fotógrafo começa a se interessar pela fotografia de rua buscando nas pequenas, 

médias e grandes cidades estadunidenses. Com o auxílio de uma bolsa de 

estudos iniciará o projeto pelo qual será conhecido internacionalmente “The 

Americans”. 

 Entende-se câmeras de grande formatos, equipamentos que vão produzir negativos/ positivos 28

maiores que quarto por cinco polegadas (aproximadamente 10.5cm por 12.7cm) importantes no 
período por proporcionarem a possibilidade de ampliações fotográficas maiores preservando a 
qualidade. 
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A temática das fotografias de Frank, não era chocante em si. 
Todo mundo sabia da existência de lanchonetes de cromo e 
plástico, de carros rabo-de-peixe, de juke-boxes, de motéis, 
de motocicletas e de tudo mais. Mas ninguém havia aceito 
sem condescendência esses fatos como base de uma 
coerente iconografia de nossa época (SZARKOWSKI,1999, 
p.64.) 

Essas ideias nos fazem crer que os formatos merecem ser discutidos, 

revisados e refletidos, mesmo na tradicional ecología dos meios.  

A Nova Ecologia Imagética dos Meios. 

Após um jogo de palavras, baseado em conceitos de Marshal McLuhan, 

Neil Postman em 1970 propõem a ideia de uma nova Ecologia dos Meios, 

baseado nas novas possibilidades de interação das mídias, essas novas 

possibilidades se adensaram nos últimos tempos com mensagens (imagens) 

disponibilizadas de maneira virtual. Onde tanto o suporte quanto o meio de 

propagação é virtual. (GENCARELLI,2015) 

Vivemos o período da virtualidade, onde as interações acontecem com 

intensidade em um espaço não físico, a fotografia que sempre se utilizou de um 

suporte para sua materialidade, se faz presente agora nesses novos meios de 

interação de forma intensa. Esses espaços remetem de forma intensa aquilo que 

Augé determina como não lugares, ou seja, permite interação e trocas mas não se 

fundamenta como materialidade. (AUGÉ, 1994) 

Redes se formam com os mais dispersos interesses e também com os mais 

específicos. É comum, portanto, que se atribua uma nova possibilidade de 

interação em redes que tratam quase de maneira específica o uso da imagem. 

Navegando na Internet é possível achar sites dedicados de forma específica em 

imagens estáticas e em movimento(vídeo) e armazenam quantidades gigantescas 

de materiais ,Instagram, Flickr, Pinterest, entre outros, conectam usuários 

interessados em imagens, sobretudo em fotografia estática.  29

Essas redes sociais, tem interesse maior em imagens, mas não podemos 

excluir as redes mais tradicionais e consolidadas, a quantidade de imagem que se 

encontra no já tradicional Facebook é muito grande. Portanto é possível observar 

 O uso de  fotografia estática se refere exclusivamente à imagem capturada em apenas uma 29

fração de segundos, que não é extraída de um vídeo. 

!       •      Ambientes Digitais e o Ecossistema Fotográfico208



  
I Congresso Internacional de Mídia e Tecnologia - “Neil Postman“ e a Nova Ecologia dos Meios 

Universidade Estadual Paulista – Unesp, Bauru, Brasil, 04 a 06 de outubro de 2017 

que, ainda que Postman não imaginasse a quantidade de transformações que 

ocorreriam em um período curto de tempo, essas transformações poderiam afetar 

as novas práticas da fotografia de rua, por exemplo.  

Já que foi citado a ideia de suporte, antes dos anos 2000 do século XX, a 

materializam da fotografia dependia do suporte, ou seja, do seu negativo ou de 

sua impressão em um papel fotográfico , onde era possível avaliar a fotografia 30

que é um objeto quando impresso ou em negativo em formato bidimensional, mas 

que através da visualização sugere uma bidimensionalidade. (ADAMS, 2001).  

 Para Paul Levinson, a fotografia tem a mesma força da escrita, com o 

mesmo poder midiático: "a fotografia impressa possui a mesma quantidade de 

poder de extensão da palavra impressa, e muito mais que a expressão oral e 

escrita fonética não impressa". (LEVINSON, 2015).   

 Levando em consideração essa ideia, é possível perceber que houve uma 

expansão da concepção de suporte, e se estabelece que o não palpável, ou 

didaticamente colocado o que é digital e não físico abarca as expressões mais 

recentes da fotografia e ela se dá em todos os lugares.  

Pensando na perspectiva do agente da ação, o fotógrafo, o mundo das 

ferramentas disponíveis aumentou sensivelmente. Se outrora havia o tempo da 

escolha, a necessidade de se adaptar aos mecanismos de captura de uma 

imagem (normalmente demorado e com uma série de restrições em relação à 

sensibilidade possível de registro) com as novas combinações possibilitou o 

estabelecimento de novas modalidades, assim como a captura e sua visualização 

automática. Portanto, tornou-se mais simples realizar fotografias de rua nos 

aspectos técnicos, mas isso também gera uma série de outras demandas.   

Vivemos em uma era onde tudo está em ambientes binários e no conceito 

de nuvens. Assim como rádios, emissoras de televisão, gravadoras e as mais 

diferentes possibilidades de produtos de consumo simbólico, a fotografia 

acompanha essas novas possibilidades ecossistêmicas.  

 Papel fotográfico aqui se refere ao ainda utilizado, ainda que em menor escala, papel quem te 30

base de papel e é revestido de haletos de prata sobre uma base de gelatina. Esse material é 
desenvolvido para ser utilizado em laboratório fotográfico de forma específica, pois é sensível a luz.
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!  
Imagem 03: Imagem das ruas de Turin, realizadas com Smartphone por Alessandro Greganti. 

Disponível em: http://shootthestreet.tumblr.com/post/16702260486/photographer-profile-alessandro-greganti 

Acesso: 15/06/2017 

A imagem acima, é representativa de trabalhos realizados dentro da 

estética e da narrativa das fotografias de rua, tendo como suporte o uso de um 

telefone celular (Smartphone).  

Fotografia de rua e o smartphone: uma experiência. 
 Após muitos anos trabalhando como fotojornalista e como fotógrafo em 

geral, essa nova plataforma em um primeiro momento me atendia apenas no seu 

aspecto telefone. Ou seja, minha utilização se deva no espectro primordial do 

aparelho, que era para comunicação. Com o passar do tempo a possibilidade de 

carregar uma câmera no bolso despertou a possibilidade de utilizar esse aparelho 

para fotografar nas ruas, onde for que estivesse, bastava que algo chamasse 

atenção para que fosse possível fazer a imagem que em tempos passados 

demandaria levar um equipamento de porte maior e com tratamentos técnicos 

mais sofisticados.  

 O termo point shoot foi bastante difundido na fotografia, e identificava 

câmeras simples destinadas ao uso geral, como o próprio termo em inglês 

preconizava (apontava-se, disparava e assim se registrava a imagem) que é 

justamente o que os smartphones nos possibilitam hoje em dia.   
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 Ainda com bastante resistência, essa prática acabou por tomar bastante 

espaço nas minhas incursões pelas ruas das cidades com meu smartphone. O 

que resultou dessas caminhadas foram experiências imagéticas profundas, e 

também um caminho novo e interessante que veio somar as experiências com 

fotografia (tanto de película, quanto digital) e seus novos feitios. Na sequência 

uma série de fotografias realizadas com smartphone, dentro desse espectro da 

fotografia de rua.  

!  
Imagem 04: Carro abandonado (Foto do autor). 
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!  
Imagem 05: Fusca Amarelo (Foto do autor).  

!  
Imagem 06: Mulher na porta dourada (Foto do autor) 
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!  
Imagem 07: Idoso centro Bonfim Paulista (Foto do autor) 

Todas as imagens apresentadas acima representam um flânerie  pelas 31

ruas pelas quais habitualmente passo, portanto se relacionam de maneira direta 

com meu cotidiano. Não são saídas específicas para se fotografar, e sim dialogam 

com o que encontro pela frente, nas minhas práticas cotidianas.  

Há nessas imagens problemas técnicos específicos, que suscitam debates 

sobre a utilização das mesmas, a baixa capacidade de processamento do 

smartphone utilizado é uma delas. Outro aspecto também relevante, além desse 

processamento, seria o tamanho (em pixels) em que essas imagens foram 

processadas, bem como aberrações cromáticas e o formato apresentado aqui. 

Esse pequeno grupo de fotos foi postado em uma rede social (Instagram), a 

escolha por essa plataforma é em função dela ter entre suas característica 

principais, o uso de fotografias. É possível notar que o formato das imagens é 

quadrado, isso é uma característica dessa rede, que procura dar uma forma 

padrão ao material postado. Mantive aqui as mesmas características das imagens 

que se encontram em meu perfil, ainda que na versão original elas se assemelham 

ao formato tradicional de 35 milímetros (24 por 36 milímetros) .  

 Dentro do conceito proposto por Walter Benjamin a partir de seu estudo em cima dos poemas de 31

Charles Baudelaire. 
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A edição e tratamento do material foi realizada em uma plataforma gratuita 

do smartphone (Snapseed ) pertencente ao Google. Neste aplicativo procurei 32

apenas corrigir aspectos indesejados de luz, equilibrar contraste, cores e 

saturação e assegurar uma melhor nitidez. Usei a experiência de anos em 

softwares de tratamento de imagem profissionais (Adobe Photoshop e Adobe 

Lightroom) como uma expertise e padrão para o uso do aplicativo no smartphone.  

O Smartphone utilizado no processo é um Motorola G, de primeira geração 

com sérias dificuldades de processamento em decorrência de seu tempo de uso 

ser maior que quatros anos e ele se aproximar de sua obsolescência programada. 

Considerações Finais 

O processo de escolha do tema, bem como os caminhos que nortearam a 

construção desse artigo dialogam com as novas ecologias dos meios e suas 

inserções nos mais diversos campos que envolvem a criação imagética. A ideia do 

suporte de tecnologias no sentido tanto da captura, edição e tratamento das fotos 

desse ensaio, falam direto de mecanismos diretamente ligados a ideia dos campos 

midiáticos consagrados pela Word Wide Web, pois toda sua construção e posterior 

publicação estão baseadas e justificadas em uma plataforma social. Sua captura, 

ainda que no campo da aleatoriedade, se justifica na maneira em como ela foi 

finalizada e tem nesses novos meios o apoio e características próprias. 

Da const rução dessa caracter ís t ica de fo tograf ia chamada 

internacionalmente  de street photograpy (fotografia de rua) aos seus principais 

articuladores internacionais, passando pela mais variada gama de profissionais ou 

amantes praticantes desse tipo de fotografia uma coisa importante a ser 

destacada, é como com o passar dos tempos ela se estabeleceu como uma 

vertente importante da fotografia de um modo geral, a ponto de ser impossível 

separá-la da própria história dessa profissão e arte. 

O uso do smartphone vem em diálogo com as novas possibilidades de uso 

dessa ferramenta dentro de um contexto midiático novo, e como essas novas 

imbricações resultam em uma nova forma de escrita. Possibilitando que esse novo 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed32
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sujeito através desses novos aparelhos, experiencie uma gramática diferente 

repleta de novos sinais e novas experiências imagéticas.  

A imagem, que desde as primeiras impressões em meios tons, até as mais 

recentes descobertas de tintas, papéis e possibilidades transcende o suporte e 

agora transcende suas funções e substitui a escrita em vários momentos. O 

pequeno aparelho, via imagens, vai nos guiando por novas e intrigantes soluções. 
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