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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa é analisar, em termos gerais, o ambiente digital em seus aspectos 

técnicos e culturais essenciais, para que, a partir de uma vista panorâmica, avaliem-se meios 

de viabilizar novas propostas de conteúdo, análogas ao uso potencializado da mídia 

virtualmente configurada. O foco específico-funcional da pesquisa extrapola-se como 

conteúdo metatextual investigativo, mero decodificador de processos e condicionais que 

envolvem a busca por uma linguagem digital, e alcança o objeto prático: direcionar o que foi 

constatado, apreendido e até especulado (por que não?) à mídia televisiva digitalizada em seu 

caráter de eminente transformação real. Via introdução da TV Digital, transitaremos por 

fluxos de mudanças em esferas diversas. Ao menos potencialmente, esse parece ser o porvir 

tecnológico mais revolucionário em termos de abrangência macro-social. Não que potencial 

necessariamente opere; a máquina não é fim em si mesma, mas meio de produzir linguagem. 

E potencial como possibilidade não se restringe às realidades sociais em desenvolvimento. 

Apesar de já implantada nos EUA, Europa, Japão e Canadá, a TV digital é ainda muito pouco 

explorada, mesmo em relação às demais mídias digitais (que estão longe de ser exemplo 

investigativo de linguagem). Universalizaram-se os padrões; o que é desfalque aqui, parece 

ter correspondente a distâncias. Refluxo tecnológico. A lógica da pesquisa reside na busca por 

mais incógnitas do que, de fato, estamos acostumados a digerir. Mais links e conexões não 

lineares, interdisciplinaridade e redes de ligação do que se tem dado conta. Prestar contas e 

atenção ao tratamento da comunicação em espaço fluido: nossa maior resistência parece ser a 

mais grata indicação da pesquisa. Talvez não chegue a contribuir com soluções, no entanto, 

operar dúvidas pode ser o caminho virtual mais compatível a soluções reais com base em 

dígitos.  

 

Palavras-chave: TV Digital. Novas Mídias. Interatividade.  



  

ABSTRACT 

 

This research  aims to analyse, in general terms, the digital environment in its essential 

technic and cultural aspects, so that, with this panoramic view, we’ll be able to try ways to 

promote new content proposals, related to a powerful use of the media virtually composed. 

The specific-funtional focus surpasses itself as a metatextual content or just a decoder of  

processes and conditions that involve the search for a digital language. The focus reaches the 

pratical object: directing what was identified, apprehended and even speculated (why not?)  

about New Medias, to the digitalized television media like it´s been considered: an eminent 

real transformation. With the Digital TV introduction, we’ll go into changes in many 

espheres. At least potentially this seems to be the most revolutionary incoming technology, 

with consequences in a.large number of social aspects. It’s not that potential can necessarily 

operate; the machine is not an end itself, but just a way to produce language. We can’t say 

that potential as just a possibility is applied only to the social realities in development. 

Although the Digital TV is already in operation in the USA, Europe, japan and Canada, it is 

still no longer explored, even if compared with other digital medias (that are far from being 

examples os language investigation). Massive world; what’s default here, seems to have its 

correspondent long distance. Technological collateral effect. The logic of this research is in 

the search for more questions that we are, in fact, used to. More links and non linear 

conections, interdisciplinarity and networks that we’ve been able to dare with. Paying 

attention to the comunication treatment in the fluid space: our biggest resistance may be the 

most greatful indication of this work. Maybe it won’t arrive to any solution, but working with 

doubts seems to be the virtual most compatible to real solutions digital based. 

 

Keywords: Digital Television. New Media. Interactivity 
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INTRODUÇÃO 

 

Proposta inicial 

O projeto inicial apresentado ao programa de Educação Arte e História da Cultura tinha como 

foco o estudo da linguagem televisiva direcionada ao público universitário; e pressupunha 

análise das potencialidades do meio e mercado televisivos. Como condutora: a preocupação 

com a qualidade do produto televisivo produzido na Universidade, seu conteúdo, e a 

possibilidade de torná-lo comercialmente interessante.  

Em contato com as disciplinas do curso relativas à educação e a novas tecnologias da 

informação, o aspecto conteúdo televisivo passou a adquirir significado mais amplo, e a ser 

entendido como potencial ferramenta de Educação em massa; não apenas restrito a projetos 

específico-pontuais, de âmbito institucionalmente educacional.  

Complementarmente a essa ressignificação, passei a considerar advento de uma nova 

linguagem ao conteúdo educativo: a linguagem do meio digital; capaz de tornar mais 

próximos, receptor e emissor, dinamizando o processo de aprendizado.  

Tenho trabalhado em projetos para a TV Universitária desde o ano 2000; inicialmente como 

apresentadora do Programa Forma e Movimento, sob direção do Professor da Faculdade de 

Comunicação e Artes da Universidade Mackenzie, Sérgio Martinelli. Posteriormente, passei 

também à produção do programa; mesmo período em que fui contratada como estagiária, pela 

TV Mackenzie, onde vivenciei o processo televisivo em suas mais diversas etapas (da pré-

produção à edição).  

A busca por uma linguagem televisiva dinâmica e mais participativa, aliada a conteúdos 

relevantes, sempre me interessou. Sem dúvida, a oportunidade de contato com o meio 

televisivo despertou-me a vontade criativa direcionada ao audiovisual; mas foi 

fundamentalmente a escassez de opções de programação destinadas ao público jovem, tanto 

em TV a cabo quanto em TV aberta, o fator responsável pelo impulsionamento da pesquisa. 

Ou seja, fui motivada à pesquisa em linguagem televisiva, essencialmente, pela insatisfação, 

como público universitário.  
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Assistimos cotidianamente à banalização do conteúdo midiático destinado aos jovens, 

sobretudo em se tratando de universitários, que pertencem a um grupo diferenciado, por terem 

acesso a um melhor nível educacional.  

A proposta inicial de pesquisa baseava-se na averiguação de produções televisivas existentes, 

que abordassem os temas Arte, Cultura e Entretenimento, e estivessem destinadas 

especificamente a esse público; para que, a partir daí, fosse desenvolvido o projeto de 

produção de um programa que preenchesse lacunas detectadas por prévia análise investigativa 

do meio e do mercado televisivos, como citado anteriormente.   

No entanto, em processo de orientação, apresentada pelo prof Sergio Bairon à linguagem 

hipermídiática, e como sua própria sugestão, o foco passou a ser a televisão digital e as 

questões especulativas que a envolvem.  

Como se comportará um novo tipo de programação com o advento da TV digital? Talvez o 

aspecto conteúdo, a que tanto tenho me referido como base de meus interesses, esteja 

intrinsecamente ligado à mediação. Por que não estudar esse veículo eminente, que 

proporcionará uma nova mediação? 

Quais os formatos e novas possibilidades de comunicação? ? Quais os canais disponíveis e 

espaços que permitem experimentação? Quais serão as iniciativas prováveis do mercado? 

Como desenvolver um produto comercial, diferenciado, adaptado às novas linguagens 

trazidas pelo suporte digital?  

Incógnitas, dentre outras tantas, que necessitam investigação para que se estabeleça um novo 

perfil de programação, muito mais inteligente, adequado a um novo tipo de espectador, 

adaptado à interatividade: o espectador usuário.    

Meu objetivo pessoal, no início do projeto, era somente desenvolver e aprimorar um produto 

(programa), destinado ao público universitário, que tivesse vida comercial no mercado 

televisivo; o que demandaria, além de estudos sobre linguagem, estudos sobre mídia e 

marketing; já que pretendo seguir carreira na área, como comunicadora (em nível técnico e na 

parte de criação), fazendo ponte entre a pesquisa universitária e o mercado televisivo.  

O projeto, amadurecido, tornou-se pesquisa sobre linguagem televisiva adaptada à era digital, 

tecendo alguns possíveis caminhos paralelos entre as relações espectador-TV digital e 
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interator-hipermídia/internet; tratando não necessariamente de um público específico, mas do 

princípio do sujeito e sua ação-reação ante a interatividade. 

 

Justificativa do projeto inicial 

 

O intuito do projeto de pesquisa inicial era fornecer um produto (programa) diferenciado, para 

atender a um público diferenciado em termos de acesso à informação e de meios para filtrá-la: 

o público jovem universitário.  

Mantém-se o foco na possibilidade de criação de um espaço de maior identificação para esse 

jovem, dentro de um veículo de massa, através de linguagem dinâmica e ativa capaz de 

habilitar à troca e à expressão, para que espectador não somente seja o receptor, mas opine e 

possa expressar-se. Para que se sinta participante como público e elemento diferenciador; um 

indivíduo apto à escolha e ao raciocínio crítico. No entanto, o aspecto intervenção liga-se 

muito mais à interação proporcionada pela forma de comunicação digital, do que pelos temas 

abordados. 

Fator de relevância primordial da pesquisa inicial era a carência que o meio televisivo sofre de 

programas de qualidade, especificamente voltados ao público jovem. A relevância, agora, 

pauta-se na importância do desenvolvimento de novos formatos que utilizem as características 

inerentes ao meio digital. Estamos falando de um novo modo de comunicação, da criação de 

uma nova linguagem.  

É dever também da Universidade, que lida com questões relativas à comunicação e forma 

profissionais na área, buscar meios de reversão de um quadro pouco satisfatório tal qual se 

apresenta o ambiente midiático. Por que o comercial não pode ser feito em bases qualitativas? 

Não seria interesse, inclusive dos patrocinadores, envolverem-se em uma imagem mais 

competente, advinda de seus produtos patrocinados (no caso, bons programas de TV)? Quais 

benefícios reais sociais, a habilitação ao uso desse novo espaço de expressão traria ao 

público? Como o fortaleceria em sua função reflexiva como receptores?  

A iniciativa deve partir de quem detém os meios de reflexão, quem está apto a não apenas 

criticar o corrente, mas transformá-lo. Por que não aliar a pesquisa universitária a iniciativas 

comerciais ou governamentais ligadas à TV? Projetos deste conteúdo incitam a visão do 
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patrocinador a focar retorno financeiro, e de imagem, aliados a objetos de maior qualidade; o 

que, gradativamente, acrescentará teor qualitativo à escolha sobre o que patrocinar.  

O próprio Mackenzie é exemplo desse cumprimento de dever; está envolvido com o projeto 

de desenvolvimento do padrão de transmissão digital no país, mais um motivo que me levou à 

pesquisa na área. 

A proposta de introdução da TV Digital apresentada pelo governo, visa essencialmente à 

democratização da informação, matéria prima do conhecimento e processos educacionais, 

como discutimos anteriormente. Mas informação é apenas matéria prima, porque o produto 

final advém de um novo modo de pensar Educação.  

Em nada adiantará a ferramenta, seja o telecurso, a videoconferência, ou o livro convencional, 

até mesmo suporte para comunicação digital; se a abordagem do conhecimento continuar a 

privilegiar elementos retrógrados e desgastados de processos de aprendizagem.  

Necessita-se de um novo modo procedimental, que crie um receptor capaz de formular, 

interferir, raciocinar e produzir a partir daí. Nesse aspecto, uma mídia interativa, utilizada em 

massa, pode habilitar esse receptor à escolha, ao discernimento.  

Necessitamos então, também, de uma nova concepção da mídia televisiva, como agente 

privilegiado na transmissão de informações (tanto pela linguagem de fácil acesso, afinal, 

vivemos uma cultura extremamente televisiva; quanto pelo amplo poder de alcance e 

possibilidade comercial). Necessitamos de cidadania aplicada aos meios de comunicação 

como produtores inteligentes, não apenas instrumentos de entreter. Por que não educar; uma 

vez que já se “educa” sem utilização de conteúdo relevante?  

A TV Digital tem a possibilidade de criar um novo espectador, mais atento às escolhas, à 

seleção, ao processo cognitivo. Esse espectador passará a filtrar, e a partir daí, poderá de fato 

determinar a qualidade do conteúdo a que está exposto. Mas ele deverá ser educado para tal; e 

esse processo cabe também a mídia e a quem a concebe como elemento formatador do sujeito.  

Mais responsabilidade aos comunicadores, e formadores; ou melhor, dos educomunicadores, 

ou tantas quantas mais atribuições recebam esse novo perfil de profissional; que deverá sim, 

atualizar-se, antecipando a revolução informativa que a prática digital, em seus diversos 

aspectos, propõe. 
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METODOLOGIA 

 

Problema de pesquisa  

 

De acordo com Beatriz Santos Samara (1997), a definição do problema é o primeiro passo, 

pois todo projeto de pesquisa deverá partir de uma real necessidade de informação. É o 

problema que indica propósito e encaminhamento da pesquisa.   

Em sua definição, o pesquisador deve ter em mente indagações básicas: o porquê da 

investigação, quais as decisões a serem tomadas a partir dos resultados, as possíveis respostas 

a serem obtidas na detecção de obstáculos ou oportunidades definidos.  

O problema de pesquisa selecionado era: Como desenvolver um programa sobre Arte, Cultura 

e Entretenimento, destinado ao público universitário? 

O problema atualizado: Tomando por base ferramentas de mídia digital, suas características e 

trajetória de origem, como seria num futuro próximo, a relação entre espectador-usuário e TV 

Digital?  

Para desenvolvimento de uma pesquisa panorâmica, envolvendo alguns dos diversos 

desdobramentos do problema de pesquisa (ao menos os que considero básicos ao 

entendimento e ao fundamento da proposta de pesquisa), a dissertação está dividida nos 

seguintes capítulos:  

Introdução: ilustra o amadurecimento do projeto de pesquisa; o que evidencia a evolução de 

aluno a pesquisador, sobretudo devido à necessidade de lidar com conteúdos e 

interdisciplinaridade. Em minha opinião, esse diálogo constante e volátil entre associações, 

processos e estratégias para gerenciá-los como elementos de linguagem, foi a melhor 

habilidade resultante da pesquisa  

Capítulo 1 (Aparato: Nova Mídia em seus aspectos técnicos e definições) 

Capítulo 2 (Input: as influências e formas culturais absorvidas pela Nova Mídia) 

Capítulo 3 (Processamento: estruturas capazes de viabilizar comunicação sujeito-meio digital)  
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Capítulo 4 (Output: resultantes da influência do meio digital na cultura e sociedade) 

Capítulo 65(TV Digital: análise técnica e das potencialidades de exploração de linguagem). 

Conclusão 

Apêndices (exemplos de Novas Mídias como referenciais para potencial aplicação em TV 

Digital, ao menos em um primeiro momento) 

 

OBJETIVOS  

 

Segundo Samara (1997, p.17), objetivos de pesquisa são as informações necessárias à 

resolução do problema. Costuma-se dividi-los em primários e secundários.  

Objetivo primário é aquele que responde à dúvida básica e soluciona o problema de pesquisa. 

Os secundários são decorrentes de hipóteses (respostas antecipadas ao problema de pesquisa, 

passíveis de investigação). Portanto, objetivos secundários correspondem a todas as 

informações que levarão ao cumprimento do objetivo primário. 

Assim, foram definidos: 

Objetivo primário: estudo sobre TV digital, prováveis mudanças, potencial técnico e de 

linguagem, traçando paralelos com as relações entre usuário e mídia digital (hipermídia, 

hipertexto, internet e outras formas de comunicação via aparato digital). 

Objetivos secundários: 

Estudos sobre as modificações trazidas pelo elemento digital à mídia 

A mídia transformada;  

Estudo sobre linguagem hipermidiática  

Relação emissor-receptor 

Interatividade 
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Pontos de encontro entre linguagem hipermidiática, hipertextual e TV digital 

Pesquisa sobre a influência da internet no mercado midiático 

Detecção de lacunas no que diz respeito às expectativas do público em relação ao que é 

produzido em televisão 

Estudos sobre a linguagem híbrida. 

Investigação de patrocinadores, existentes e potenciais. 

Estudos sobre viabilização de projeto (Marketing Cultural). 

Busca por novos formatos televisivos 

Investigação orçamentária para diversos formatos de produção.     

E assim, após breve introdução, inicio a pesquisa propriamente dita; frisando que no caso 

específico do meio digital, sobretudo em um país de contrastes como o Brasil, estaremos 

fazendo, ainda que a contragosto e por mais científicos que possamos parecer, uma boa dose 

de especulações.  

Até mais que isso, estaremos na posição nada adequada de torcedores; sejamos educadores, 

comunicadores, espectadores ou apenas cidadãos. Enxergando na TV Digital e no meio 

digital, em si, ferramentas de grande potencial às pretensões de democratização e melhor 

distribuição cultural; a parte de torcedores é o mínimo que nos compete.  

Resta saber se instâncias superiores (leia-se governo, universidade e indústria serão capazes 

de articulados e em comum acordo, fazer com que a torcida possa-se em mangas arregaçadas 

e atitude presente).  

De fato, frustra-me uns tantos ter que discutir apenas mecanicamente procedimentos e 

implicações. Deveríamos, comunicadores e/ou educadores, ter à disposição mecanismos de 

atuação, (leia-se projetos de origem governamental e iniciativa privada) um tanto mais dignos; 

menos febris em seus delírios verborrágico-eleitoreiros ou de trato essencialmente 

mercadológico.  
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No fundo, é o que espero ainda que como torcida, com o advento da TV Digital: uma nova 

chance, sem precedentes, de discutir política, cultura e sociedade. Um novo canal, mais apto a 

receber influencia do que a remediar a falta de verbo da população como um todo.  

É o que espero com a implantação de um novo padrão, mesmo que de imediato, ele seja 

justificado para transmitir só Copa do Mundo. Que sirva como pretexto, que sirva de 

estratégia.  

Que se faça de nossa pouca experiência em cumprimento de palavra, um tiro-alvo de longa 

distância, certeiro, ao menos na intenção de reformular conceitos. Que estejamos todos 

envolvidos e cresçamos, tanto quanto possível, como profissionais e cidadãos. 

A pesquisa da qual resulta a dissertação em uma suposta versão “definitiva” (definir é verbo-

contraponto à fluidez da abordagem que relaciona a TV Digital ao conceito de Novas Mídias), 

estrutura-se como possível organização da leitura de temas que envolvem a mídia digitalizada, 

seus processos e formas resultantes.  

O intuito maior é indicar caminhos a um novo modo de experimentar TV, baseando-se na 

relação entre o sujeito e a cultura transcodificada; e relacionando o aparato digital à mídia, no 

processamento da cultura configurada como dado.  

Creio que nessa investigação, de ímpetos panorâmicos, e não indicadores incontestáveis; 

residam questões-chave à instauração de uma nova linguagem midiática, que em futuro 

próximo se configurará verdadeira revolução, estendendo-se amplamente a âmbitos outros, 

que não estritamente comunicacionais. 
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1 O APARATO DIGITAL EM RELAÇÃO À MÍDIA 

 

O capítulo 1 apresenta uma análise técnica e objetiva do ambiente digital e da mídia 

digitalizada, considerando o processo evolutivo que possibilitou a convergência e hibridização 

entre mídia analógica e ambiente digital.  

A Pergunta: O que é mídia em ambiente digital?  

 

1.1 Mídia 

 

Não podemos iniciar qualquer discussão sobre as implicações que o advento do elemento 

digital trouxe e ainda trará à comunicação, sem adentrarmos, ainda que em nível genérico, no 

conceito de Mídia. Recorremos a George Landow1 (2005-site), que busca uma visão inicial de 

Mídia predisposta à concepção da digitalização. Ele conceitua Mídia tanto como elemento 

individual ou meio quanto como conjunto de elementos ou corpo midiático. A Mídia, definida 

por Landow2 (2005) apresenta-se como: 

1- um algo, a ser comparado a um curso intermediário da ação, que ocupa uma posição ou 

representa uma condição de mediação entre extremos. 

2- uma substância de intervenção através da qual algo é transmitido, conduzido. 

3- um estado de agência pelo qual algo é realizado e transferido. 

4- Media (plural), composta por meios de comunicação de massa; por exemplo, um grupo de 

jornalistas e outros profissionais que constituem a indústria da comunicação.  

5-Media (plural), conceito usado em ciência da computação para designar um objeto ou 

aparato, disco em que um dado é armazenado. 

6- Médium: pessoa com poderes de comunicação espirituais incomuns ou extra-sensoriais; 

agentes para uma outra dimensão. 
                                                 
1 George Landow gerencia o site Hipertexto e Crítica Teórica, entre outros, de natureza acadêmica 
www.landow.com 

2 Baseado em American Heritage Dictionary (Houghton Mifflin, 2000), 
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7- Media (plural): ambiente adjacente onde algo funciona; uma substância em que um 

organismo específico vive; um meio de cultura. 

8- Técnica artística específica ou meio de expressão determinado pelos materiais usados ou 

pelo método criativo envolvido nesta determinada técnica; por exemplo, o meio da litografia; 

ou a pintura a óleo. 

Segundo George Landow (2005), existe certa dificuldade na adoção de uma única definição 

para Mídia, já que o termo pode referir-se a muitos objetos de análise.  

Para demonstrar a impossibilidade de outorgação de significado específico, único, para o 

termo Mídia; Landow usa a música.  

Quando se ouve uma música, que em si já é um veículo, existem outras mídias envolvidas. O 

som é geralmente considerado meio, uma vez que é modelado ou adaptado para ser recipiente 

de idéias e impressões (incorpora significado midiático de curso intermediário de ação, ao 

mesmo tempo em que é meio de transmissão e meio de cultura, condicional à transmissão 

musical). O ar é outro exemplo, já que necessário à transmissão do som. A linguagem pode 

ser considerada técnica específica utilizada na transmissão da mensagem; assim como as 

sentenças citadas na música. A tecnologia que permite produção e transmissão do som 

representa o tipo do aparato necessário. Assim como os equipamentos particulares, softwares 

e hardwares em que está inscrito, o arquivo de som; equipamentos esses que representam o 

aparato técnico-físico essencial, inclusive, ao armazenamento sonoro.  

Em todos os exemplos, Landow (2005) ilustra a amplitude de instâncias a que o termo Mídia 

se refere, o que traduz de certa forma, a grande importância e o nível de envolvimento cultural 

de toda uma sociedade regida por princípios midiáticas. Mais que isso, traduz essa própria 

sociedade como midiática. 

Segundo pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Ball State University3, os americanos 

passam mais tempo consumindo mídia do que fazendo qualquer outra atividade (240 min/dia 

na TV; 136 min/dia no computador, dos quais 93 só na internet; 80 min/dia no rádio; 65 min 

no MP3 ou CD player; 42 min no celular ou telefone fixo; 33 min/dia com jornais, livros e 

                                                 
3 Raós, André. Homo Midiaticus. O Estado de São Paulo, São Paulo, 03 outubro 2005. 
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revistas; 32 min com vídeo ou DVD; 11 min nos games). Muitas dessas atividades são 

desenvolvidas simultaneamente.  

Esse templo replicado e multidimensional é claro indicador da influência da substituição do 

formato analógico pelo digital; e mais do que isso: da dependência do homem em relação à 

mídia. O jornalista Ricardo Andreráos (2005) usa o termo Homo Midiaticus para definir o ser 

humano em contexto hiperconectado e midiaticamente hipertrofiado. 

Na pesquisa, será adotado o conceito de Mídia baseado na definição de Tecnologias de 

Informação: “um conjunto, ou espécie de centro originário de mídias; que possibilita, a 

qualquer elemento, agir virtualmente como meio. Qualquer elemento pode ser um meio à 

mensagem” (LANDOW, 2005-site, tradução nossa). 

Uma definição adequada e ampla o suficiente, direcionada especificamente ao advento dos 

dígitos ao ambiente midiático, encontramos em Vicente Gosciolla4 (2003). Segundo ele, 

Mídia, atualmente, classifica-se como um suporte para replicação de conteúdo, sendo que 

replicar implica copiar de forma idêntica; o que só pode ocorrer digitalmente.  

Vicente considera Mídia atual: “os discos digitais (CR-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, mini-

DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW, mini-disc); memória sólida (memory stick); cristal de 

memória holográfica; redes digitais; e outros” (GOSCIOLA, 2003, p. 27).   

Em não se tratando de suporte digital, segundo Vicente, o termo Mídia caracteriza-se como 

recurso através do qual uma informação é transmitida (um canal ou meio de comunicação). 

George Landow (2005), da forma correlata a Vicente, em seu trabalho de pesquisa, trata, 

sobretudo, da tecnologia digital da informação. E assim se pretende o foco central desta 

pesquisa.  

No entanto, não se pode esquecer que, apesar de ter início com o computador digital 

eletrônico, a tecnologia digital da informação é, antes de mais nada, tecnologia da informação, 

aquela definida por sua natureza cultural, acima de tudo, humana e milenar, baseada na 

necessidade primeira de comunicar – necessidade esta que gravita pelo expressar-se e 

perceber a si mesmo e o outro.  

                                                 
4 GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as Novas Mídias Roteiro para as Novas Mídias: do game à TV interativa. – 
São Paulo: Editora Senac. 2003. 271 p. 
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Segundo Vicente (2003), comunicar é ato social que recorre à linguagem como suporte para 

organizar conteúdos. O primordial, ao considerar a tecnologia da informação, é considerar a 

relação do indivíduo (e este, inserido em um contexto sóciocultural), com seus processos 

comunicacionais nos diversos estágios evolutivos.  

De acordo com Vicente (2003), cada nova tecnologia inaugurada tem como conseqüência 

uma mudança na percepção humana. Essa retroalimentação entre tecnologia e percepção 

contribui, e é a grande responsável, pelo desenvolvimento de novas necessidades de expressão 

e formas de comunicação. 

Em relação às tecnologias de informação, especificamente, Landow (2005) nos oferece um 

panorama evolutivo, que abarca: 

- Linguagem e Fala: responsáveis pela criação da memória comum, que permite 

desenvolvimento cultural fincado no feedback, no diálogo e na comunicação, em 

contrapartida ao desenvolvimento biológico, baseado na seleção natural. A fala, que tem no 

diálogo o feedback, é tecnologia da presença, emissor e receptor situados no mesmo espaço-

tempo.    

- Escrita: permite a comunicação assíncrona; não se baseia na presença, não necessita que 

emissor e receptor estejam no mesmo espaço-tempo. Como formas de comunicação derivadas 

do princípio da não-sincronicidade, temos a impressão, o vídeo e o cinema.  

O Pergaminho, o Livro e o espaço interword, ou intervalo entre as palavras, foram técnicas 

que mudaram o conceito da escrita, que passou, a partir da organização discursiva, a 

diferenciar-se de Arte, para se tornar convenção social.  

Em uma primeira fase, a escrita era contínua, sem espaços entre as palavras e pouquíssima 

pontuação; com o aprimoramento da linguagem presencial, a compreensão torna-se mais 

clara, e a escrita adquire caráter procedimental via estabelecimento de regras funcionais e 

alteração de sua espacialização. O modo HTML5 usado na linguagem digital é um exemplo de 

                                                 
5 HTML significa HyperTextMarkupLanguage ou Linguagem de Formatação de Hipertexto, usada para produzir 
páginas na Internet. Consiste em conjunto de documentos de texto, escritos em códigos, e interpretados por 
browsers para serem exibidos na WWW. O HTML é resultado da junção entre o padrão HyTime (que fornece 
a base para construção de sistemas de representação estruturados, de hipermídia, baseados no tempo) e o 
padrão SGML (padrão de formatação de texto, que não foi desenvolvido essencialmente para hipertexto, mas é 
conveniente na transformação de documwentos em hiper-objetos, e também na descrição de ligações entre 
elementos). 
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uso tanto puramente descritivo da escrita, quanto híbrido de seus processos, descritivo e 

procedimental.  

A tecnologia de impressão hand set com tipos móveis exemplifica o assíncrono e a 

comunicação silenciosa. Leitores podem estar separados em espaço-tempo e, ainda assim, 

terem acesso ao mesmo texto e ao mesmo processo de criação desse texto. A impressão em 

alta velocidade democratizou a comunicação assíncrona e silenciosa, produzindo muitas de 

nossas concepções sobre propriedade intelectual e educação.  

Landow (2005) ressalta que a invenção do livro trouxe a possibilidade do elemento fixo 

conviver com a multiplicidade, uma vez que a existência de muitas cópias do mesmo texto 

possibilita  aos leitores, em tempo e espaço diferentes, o acesso à mesma 

informação/mensagem, ao compartilhamento de um mesmo texto.  

Com o livro surge o conceito de comunidade virtual de leitores, do auto-aprendizado e 

possibilidade de acesso mais democrático à cultura; faz-se base à nossa concepção de 

educação e escolaridade. É a partir daí que  somos levados à concepção moderna de autoria, 

criatividade e propriedade intelectual, bem como, instaura-se uma nova relação entre 

criatividade e originalidade (os indivíduos podem possuir os textos em si, o conteúdo, e não 

somente a base física destes textos). 

- Telepresença audiovisual (telefone, telégrafo, TV ao vivo e vídeoconferência): a maioria das 

formas de telepresença produz comunicação sincrônica e independente de localização do 

emissor-receptor. Tais formas têm como característica fundamental a não-presença, a 

distância entre sujeitos. Em princípio, a comunicação desse tipo, à distância, só se fazia 

possível assincronicamente. 

- Codificação: o autor coloca que o objeto codificado preserva e potencializa a característica 

da multiplicidade, mas, transformado em códigos, agora ele não só pode ser replicado, como 

modificado. O elemento fixo característico do objeto perde-se e se torna texto aberto, 

altamente passível de alteração e duplicação. 

- Sistemas de realidade virtual, imersivos e não-imersivos: compreendem as simulações de 

experiência. Veremos o conceito de simulação mais adiante e também relacionado a outros 

aspectos das tecnologias de informação.  
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Segundo Landow (2005), os conceitos embutidos na lógica das tecnologias digitais de 

informação estão fortemente arraigados em aspectos culturais que transcendem o aparato em 

si, e se relacionam muito mais à linguagem e às referências culturais que possuímos. 

Em concordância com esta lógica derivativa, Vicente Gosciolla (2003) designa os ancestrais 

hipermidiáticos (referências culturais que deram origem à lógica hipermidiática), definindo-

os como proto-hipermídias6 ou “sistemas compostos por mais de um meio de comunicaçãoe 

que possibilitam, de certa forma, acesso não linear” (GOSCIOLA, 2003, p.30).  

Segundo Vicente (2003), a relação entre usuário e produto de hipermídia baseia-se na 

apresentação dos conteúdos, aliada ao uso destes. Já na relação receptor-multimídia7, o acesso 

à informação é linear, não havendo como intervir ou expandir conteúdos.  

As proto-hipermídias foram ensaio à organização atual das novas mídias e seus princípios 

essenciais, pela contribuição que trouxeram mediante integração e convergência dos meios e 

suas linguagens específicas. Tal integração constitui-se, primeiramente, em novas 

experiências na forma de comunicar, em nível cultural, e, posteriormente, criou demanda por 

tecnologias capazes de otimizar essas novas formas de comunicação.  

Escrita, literatura, teatro, cinema, entre outros, por exemplo, já eram executadas de forma não-

linear antes de haver uma tecnologia que usasse a não-linearidade como princípio básico de 

acesso à informação.  

Segundo Amanda Grinscom (2005)8, sob alguns aspectos, somos nós próprios, como seres 

humanos, veículos de mídia, influenciados pelos diferentes modos de produzir mensagem 

através das diversas tecnologias de informação. 

Vicente nos sugere a figura do Homo Media (correlata ao homo midiaticus definido por 

André Raós); o homem como um meio de comunicação que interage com os demais meios, 

interferindo nestes e sendo influenciado por eles. 

                                                 
6 trataremos da definição do termo hipermídis em maior profundidade, ao longo da pesquisa. Em linhas gerais, 
segundo Viscente Gosciola, hipermídia é o meio e a própria linguagem em que o campo das Novas Mídias se 
encontra. 

7 Nesse tipo de relação não podemos falar em usuário, exceto se considerarmos a relação do sujeito com o uso 
do aparato físico por exemplo o aparelho de TV. Existe aí uma lide, no entanto, técnica e primordialmente 
material. 

8 *GRINSCOM, Amanda. “Anarchy and Hierarchy: comparing the cultural repercussion of print and digital 
media”. Site www.cyberartsweb.org 
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Esse retrato de influência superlativa das Mídias podemos encontrar em Regis Debray9 ( 2005 

apud GRINSCON, 2005), que propõe o estudo da Mídia dividindo a História em três eras, que 

representam a relação entre o homem e os diferentes efeitos de mensagens 

produzidas/transmitidas pelas Mídias digitais e impressas, ou seja, por diferentes tecnologias 

de informação:  

-Logosfera (era da escrita, dos governos instituídos em reinados e da prevalência da fé);  

-Grafosfera (era do impresso, da ideologia política, da constituição das grandes nações, 

prevalência das leis humanas);  

-Videosfera (era da multimídia, dos modelos, da individualidade e das divergências de 

opinião).  

Para Asa Brigs e Peter Burke (2004)10 existem quatro períodos relativos à evolução histórica 

da mídia, cada qual correspondendo a um modo específico da sociedade em lidar com o que 

eles consideram funções básicas midiáticas: informar, educar e entreter.  

Assim, segundo os autores, temos a “Idade do quarto poder” (ou imprensa), a “Idade do 

rádio”, a “Idade do cinema” e a “Idade da televisão”.  

De modo geral, estamos em âmbito dos diferentes modos pelos quais o sujeito experimenta a 

existência, ao longo do tempo, condicionado às inovações tecnológicas e às sobreposições de 

linguagem que, em sua coexistência hibridizante, proporcionam tais inovações.  

Ao longo da evolução dos modos de produzir mensagem e seus conseqüentes efeitos, o corpo 

midiático como um todo passou a moldar não somente nossa cultura de transmitir e informar; 

mas, principalmente, de ver e experimentar o mundo. A Mídia adquiriu status de onipotência. 

E segundo Amanda (2005), apesar de o autor (Debray) não ser unanimidade em sua teoria que 

coloca a Mídia como fator classificatório principal para a caracterização de eras históricas, o 

poder que exerce não pode ser transferido a instâncias menores de influência. Os efeitos 

abrangentes da Mídia em nossa sociedade têm sido sentidos desde a época das organizações 

tribais, quando a comunicação estava em estágio primeiro de desenvolvimento. 

                                                 
9 Régis Debray clama pela Midiologia em seus estudos, uma ciência que tem como cerne a  comunicação 
(www.regisdebray.com). 

10 BRIGS, Asa; BURKE, Peter. Uma História Social da Mídia: de Gutenberg à Internet – Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2004. 
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Amanda (2005) compara, em importância, os desenhos em cavernas na era Paleolítica às 

revistas, jornais e programas de TV atuais; uma vez que o objetivo de viabilização da 

expressão é o mesmo, apesar das diferenças na amplitude de abrangências desses meios e suas 

respectivas linguagens.  

Complementando, temos que, segundo Vicente (2003), a essência do ato de comunicar está na 

troca de informação. A necessidade humana de representação no exercício da linguagem 

esteve presente em todas as épocas; os meios é que sofreram expansão. A comunicação em 

massa, por exemplo, compreende a troca de informações em escala muito mais abrangente do 

que as pinturas rupestres. 

Apesar da extrema importância, o desenvolvimento de um estudo consistente sobre os 

impactos e aspectos sociais que a mídia exerce sobre a sociedade é recente, não ultrapassando 

algumas décadas.  

Talvez, como Amanda e Vicente bem posicionam, estejamos nós mesmos, seres humanos, 

confundidos em termos histórico-evolutivos com a Mídia, não sendo capazes de manter a 

distância necessária à análise e reflexão.  

Para o escritor Carl Honoré11 em entrevista ao Estado de São Paulo, a epidemia da velocidade 

e simultaneidade que dominaram o mundo, e parte da culpa da aflitiva relação com o tempo 

(que ele considera combate institucionalizado), tem raízes na tecnologia e na informática. Carl 

considera essencial o controle das ferramentas tecnológicas, para que elas não se 

sobreponham ao homem como elementos de comando. Segundo ele, a reflexão e o tempo de 

contemplação são fatores fundamentais à sanidade do sujeito, tendo a aceleração prejudicado 

a qualidade de vida.  

Não fazendo apologia ao fim da era tecnológica e ao retorno a bases primitivas; e nem mesmo 

se postando como um anti-capitalista; o escritor diz que devemos saber manipular a 

elasticidade do sistema. A desaceleração e o uso mais proveitoso da tecnologia de informação, 

para Carl, incrementariam a produção e o consumo; sobretudo devido ao melhor 

relacionamento do sujeito com um seu tempo. (CADERNO CULTURA, O Estado de São 

Paulo, 2005). 

                                                 
11 Jornalista e escritor do livro Devagar, uma reflexão sobre o tempo contemporâneo. 



24 

A Mídia sempre desempenhou papel fundamental em nossa concepção de vida, e o advento 

do elemento digital, segundo Amanda (2005), nos fez apenas mais cônscios da tamanha 

amplitude de nosso ambiente midiático, que passa a constituir-se (e por que não?) de nosso 

próprio ambiente interno, sobretudo quando a constituição da mensagem leva em conta 

processos de cognição e interpretação do receptor-usuário, como no caso da hipermídia.  

Pierre Levy em entrevista exibida no Canal Universitário (2001), em relação a essa amplitude 

de nosso ambiente midiático, nos fala em Comunivisão, uma espécie de comunicação em 

termos de percepção coletiva e totalitária; todos conectados a todos, via espécie de ligação 

virtual entre neurônios. Algo que só poderia ser materializado através da utilização do aparato 

digital, que é, segundo ele, metáfora concretizada do inconsciente coletivo.  

Janet Murray12 (2003) nos oferece um panorama desta mesma amplitude midiática e a 

importância de sua transferência ao meio digital.  Segundo ela, todas as principais formas de 

representação humana dos primeiros cinco mil anos de história já foram traduzidas para o 

formato digital. O computador ligado em rede atua como telefone, televisão, auditório, museu, 

rádio.  

É a partir desta possibilidade ampliada de composição via utilização das diversas ferramentas 

de comunicação que surgem novas formas de expressar e compreender a realidade. O 

computador passa a ser nova promessa como meio de expressão em si mesmo, não apenas 

tradutor de outros meios.  

Janet (2003) acredita que ainda haja longo processo de evolução e estabelecimento de 

convenções para que o ambiente digital se torne meio coerente de comunicação e desenvolva 

uma linguagem própria; processo evolutivo que, aliás, é comum a qualquer novo meio. 

  

1.2 Características do meio digital 

 

Segundo Janet (2003), o meio digital possui propriedades singulares e ainda pouco exploradas 

em seus aspectos essenciais, mas definitivas ao modo de experimentar comunicação. 

                                                 
12 Janet Murray é doutora em literatura inglesa; tendo anteriormente à conclusão de seu doutorado, experiência 
como programadora de sistemas na IBM, trajetória que resultou em seu interesse por um meio narrativo 
procedimental. 
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Os ambientes digitais são procedimentais: feitos para executar regras, não para meramente 

transmitir informação estática. Um cientista da computação deve pensar em termos de 

algoritmo, deve identificar/criar as regras exatas que compõem qualquer processo envolvendo 

o ambiente digital.  

A grande questão levantada pela autora é o desafio de tornar a formulação de regras acessível 

a qualquer escritor ou autor. De um modo mais amplo, seria equivalente a educar para o 

paradigma do processo. Exemplo da propriedade procedimental é o próprio funcionamento 

técnico do meio, via softwares executores de tarefas. 

Esse princípio do procedimento leva, inevitavelmente, à participação de um sujeito de ação. 

Desta forma, ambientes virtuais são participativos: baseiam a sua lógica em informações que 

lhes são fornecidas a partir de regras predeterminadas.  

A grande revolução que o elemento digital representa não está ligada em especifico ao seu 

poder tradutor e, sim, ao seu poder tradutor conectado à sua forma própria de utilização de 

dados, seus princípios básicos. No inicio, o computador era visto somente como máquina de 

transferência, mas o seu diferencial de maior relevância (assim considerado por muitos 

teóricos e técnicos), a interatividade, não era explorado. 

Janet nos oferece um breve histórico sobre Interatividade. 

Segundo Janet Murray (2003), até a década de 70, as programações eram feitas escrevendo-se 

um conjunto de comandos no papel, transferindo-os para cartões perfurados a serem inseridos 

em um computador central. O aparato só podia ser acionado por uma pessoa de cada vez.  

Em meados da década de 70 é que começaram a ser desenvolvidas as configurações atuais dos 

computadores (dispositivos de exibição de dados, teclado acoplado, máquina de telex, 

conexão a uma rede compartilhada), o que permitia envio direto de informações a um 

programa e, em curto espaço de tempo, a obtenção de resposta.  

Como explica a autora (2003), todo código de programação deve ser traduzido em linguagem 

de máquina, seja via programa compilador (a autora compara o processo de compilar a 

escrever um livro e depois pedir para alguém traduzi-lo) ou via programa intérprete (que a 
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autora relaciona ao ato de dar uma palestra com tradução simultânea). O programa intérprete, 

segundo ela, permite resposta mais rápida da máquina, um ciclo mais rápido de testes.  

A LISP13 (Linguagem de Processamento de Lista, desenvolvida na década de 50) consiste em 

programação que possibilita ao programa intérprete retornar uma avaliação sobre qualquer 

código nele inserido. Tal estrutura possibilita pensar na idéia de conversação, de comunicação 

efetiva. 

Em 1966, Weizenbaum14 (1966 apud MURRAY, 2003, p.77-79) cria um programa de 

computador chamado Eliza, capaz de responder com palavras impressas as sentenças 

digitadas pelo usuário. É considerado o primeiro personagem totalmente computadorizado, 

um programa capaz de apreender a natureza da conversação do relacionamento programador-

máquina. 

Anos depois de Eliza, surge o jogo Zork15, centrado na experiência do participante na tomada 

de decisões, que levava a vivenciar conseqüências. Aqui, já se obedece a uma lógica causal. 

Na década de 70 do século passado, alguns programadores ainda remontavam à antiga 

percepção do computador como mero codificador de informações do tipo sim/não como 

resposta. E a maioria das narrativas atuais, segundo Janet, continua raciocinando desta forma, 

o que limita o interator como interator de fato.  

Em Zork, de acordo com Janet, inicia-se uma mudança no modo de enxergar o raciocínio 

computacional. Cada objeto tem seus próprios processos de resposta, seu próprio perfil 

procedimental. Seu formato passou a oferecer a idéia de um repertório de ações 

programado (criação de diferentes algoritmos, acionados de acordo com determinadas ações 

desenvolvidas pelo jogador). Claro que havia a restrição ao comportamento dos jogadores, 

                                                 
13 LISP: List Processing Language, ou Linguagem de processamento de Lista, desenvolvida pelo MIT na década 
de 50 na pesquisa sobre Inteligência artificial. Através da LISP o computador é capaz de responder 
imediatamente a qualquer input, a exemplo da calculadora. Corresponde ao padrão do software orientado por 
objeto (objectede oriented), possibilitando processo dinâmico comunicacional e sensação de maior 
interatividade. Murray. 

14 WEISENBAUM, Joseph. Eliza:a computer program for the study of natural language communication 
between man and machine. 1966. 

15 jogo de aventura para computador, em que o computador faz papel do que seria um mestre no RPG, 
conduzindo jogadores através de informações sobre os efeitos das ações destes no ambiente. Essas ações 
executadas sob forma de comandos (ex: “ler livro”) e convenções de direção para movimentação. Dessa forma 
os jogadores podem explorar o espaço e interagir. Zork pode ser definido, segundo Janet Murray como 
universo imaginário interativo onde se é capaz de experimentar ação-reaçao através de comandos 
convencionados. 
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que tinham suas ações baseadas em um conjunto de comandos restritos, preestabelecidos. Mas 

tal conjunto de comandos já era apropriado à criação de um mundo virtual, desenvolvido a 

partir das respostas às ações do interator, o que já significava grande inovação.  

Ação e interação, em meio digital, como fica claro nos jogos, ocorrem em constante tempo 

presente para o usuário, que só existe mediante a condição de agir-reagir. De acordo com 

Bairon16, a possibilidade de optar dentro de uma estrutura reticular17, manifesta no jogo, é 

sempre um processo de resolução e abertura de novas possibilidades. 

O percurso pode ser alterado a cada instante. O significado do percurso, a experiência do 

usuário, nunca é preconcebido; o caminho é construído mediante escolhas e associações, 

mediante o significado da experiência, que carrega em si condicionais cognitivas exclusivas 

do usuário.  

Para Bairon (2000), esse percurso ação-reação está muito próximo à lide deste usuário com 

seu cotidiano. Um jogador/usuário é o indivíduo deixar-se envolver a cada descoberta que faz, 

aprendendo a lidar com a antecipação advinda da expectativa da múltipla escolha. E é 

exatamente essa tentativa de antecipação dos sentidos, de antecipar universos e experiências, 

que é, metaforicamente18 e em termos estruturais, o link ao inusitado, à interrogação, que não 

apenas movimenta, mas que inventa e reinventa o jogo, que conduz o interator a novas 

versões de si mesmo, do entorno, e de si em relação ao entorno. 

No jogo, na estrutura reticular, em ambiente fluido, a dúvida norteia o percurso de 

aprendizagem. De fato, nem dúvida seria o termo mais preciso, porque a dúvida implica 

polaridades avessas, certo e errado. Nem dúvida, mas necessidade de optar, vasculhar, 

estabelecer uma propriedade de conduta via experiência posterior a uma prévia antecipação de 

sentidos. 

Por que não dizer que um jogo como Zork constrói um jogador/usuário mais responsável por 

suas escolhas, e mais apto a lidar com a construção de seu percurso, equacionando 

necessidades, enfrentamento de limites, obstáculos e conquistas?  

                                                 
16 BAIRON, Sergio. A rede e o jogo. 
17 O conceito de reticularidade será melhor trabalhado aliado ao conceito de link e roteiro hipermidiático. 
18 trabalho a figura do link como metáfora, uma vez que o conceito está, de certa forma, incorporado 
culturalmente; talvez o link já possa ser considerado uma interface hipermidiático-cultural. 
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E se, segundo Bairon (2000), essas atitudes são, ainda que despercebidas (por automáticas), 

exercidas cotidianamente, por que não dizer que um jogo como Zork é capaz de tornar o 

homem comum, ou atualmente, o Homem Mídia, mais cônscio dessas suas habilidades e 

capacidades de decisão e enfrentamento? Por que não usarmos o jogo como, enfim, metáfora 

da vida?  

Ou nem mais metáfora, mas a vida em si, como jogo; mais do que um meio, o processo. Além 

de simplesmente a vida como construção de um caminho material, lide com concretos; mas a 

vida como suporte imaterial de si mesma, como o indivíduo em sua busca pela identidade. E 

identidade que lhe pertença e da qual ele seja parte. Identidade essa que tem seu espaço de 

localização, segundo Bairon, (2000) na lógica e na cultura.  

Surge uma nova relação espaço-tempo-identidade.  

A espacialidade, no jogo e em base reticular, passa a ser virtual e, da mesma forma, condição 

à existência do sujeito. Passa, de fato, a constituir-se parte dele, seu próprio tempo. 

Ao contrário do que verificamos em meios lineares, que apenas retratam espaços via 

descrição verbal ou imagem, os ambientes virtuais são necessariamente espaciais; 

representam espaços navegáveis, pelos quais podemos nos mover, existir virtualmente e a 

partir daí executar ações procedimentais.  

Essa propriedade espacial foi identificada na década de 70 e, embora tenha sido explorada 

largamente em aplicações gráficas, independe da habilidade do computador em exibir 

imagens ou modelos tridimensionais. A qualidade espacial, segundo Janet, é caracterizada 

pelo processo interativo de navegação. O interator está em algum lugar, pode mover-se para 

outro lugar, explorar espaços desconhecidos, retornar para onde queira. 

De acordo com Janet, a criação do espaço encontra a vivência dramática; o interator está 

presente no espaço onde acontece o jogo, ou seja, onde ele está inserido e atua mediante 

regras e procedimentos. Mesmo em não se tratando de uma simulação, mesmo o usuário 

representado (como em um game, por exemplo), ele ainda assim está inserido na realidade 

digital.  

Considerando-se os diferentes níveis de interatividade, pode-se dizer que em ambiente digital 

(se comparado aos meios convencionais), estamos em grau de interatividade sem 
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precedentes.  O interagir ocupa o espaço em que ocorre a narrativa ou situação. O 

jogador/usuário/interator não está lendo um fato passado, nem está diante de um tabuleiro 

com peões, e nem assiste a um fato teatralizado. A realidade digital ocorre com ele, agora. 

Isso marca o início de um processo de descoberta artística. A navegação do interator é, para 

Janet, uma encenação dramática do enredo. 

Navegar é parte inerente ao jogo, pois assume, segundo Bairon, o aspecto de deixar-se levar, 

da descoberta e da satisfação advinda da aposta constante. Navegar encontra, no limite 

proposto pelas regras, o procedimento, e, configurando-se experiência estética, é capaz de 

provocar estranhamento, a partir daí, instaurando reflexão.  

Para Gadamer19 (2003 apud Bairon20 2000), a melhor existência do jogo (e da navegação, em 

seu sentido de busca pelo não-lugar, de localização semântica) está na Arte; tanto para quem 

produz, o artista-emissor, quanto para o receptor.  

A mídia digital, mais precisamente a hipermídia, tem a vantagem de possibilitar, em termos 

instrumentais, vivência do jogo e da navegação e trazer à experiência artística (que poderia 

pertencer só ao autor ou só ao espectador) um estado dialógico de transferência de 

experiências sem que haja confusão de vozes, mas uma espécie de transfusão de sentidos, 

significados, sugestões e antecipações, sem que a individualidade se contamine ou se perca.  

O sentido interdisciplinar, que envolve tanto o processo de produção quanto a reticularidade 

hipermidiática, traz às novas mídias a concepção de meio de comunicação, que também se 

traduz em proposta de linguagem. Assim como jogar é ser jogado, a linguagem hipermidiática 

só pode ser exercida via meio hipermídia, caso contrário estaremos na esfera do ilustrativo. 

Segundo Vicente, em sua pesquisa, a hipermídia só pode existir mediante o uso que se faz 

dela; mais do que ler sobre, vivenciar a realidade retratada. 

Uma outra característica essencial do meio digital, que de certa forma faz, ao mesmo tempo, 

contraponto e complemento a seu sentido de presencialidade processual, é a capacidade de 

armazenamento. Janet Murray a denomina capacidade enciclopédica.  

Os ambientes digitais são enciclopédicos. Computadores são os meios de maior capacidade de 

armazenamento já criados e, segundo a autora (2003), a memória potencializa-se uma vez que 

                                                 
19 Gadamer, Hans-Georg. Verdade e Método. São paulo: Editora Vozes. 7 Ed.2003. 
20 Bairon, Sergio Petry, Luis carlos. Hipermidi, Psicanálise e História da cultura. São Paulo: EDUCS.2000 
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temos acesso a bancos de dados globais via Internet e os recursos crescem exponencialmente 

(a autora compara a internet à versão moderna da biblioteca de Alexandria, que organizava 

todo o conhecimento do Mundo Antigo).  

Uma versão contemporâneo-digital da biblioteca de Alexandria é a Wikipedia.  

Wikipedia21 é uma enciclopédia virtual on line, que recebe contribuições de qualquer pessoa e 

pode ser editada por qualquer um; não há editores ou revisores. Em menos de quatro anos de 

existência, já tem mais de um milhão de entradas, em 100 diferentes idiomas. Apesar de 

parecer uma excelente fonte de pesquisa, pode ser, na prática, uma miscelânea de conceitos 

não-selecionados e de pouca credibilidade.  

Jimi Wales, seu criador, garante que a grande maioria das entradas e contribuições são de 

qualidade; as que não acrescentam realmente conteúdo são barradas e/ou excluídas. Para ele, a 

grande inovação está nas discussões e nas escolhas constantes sobre os temas e definições de 

termos. O processo da escolha da definição fica aparente, como não ocorre em uma 

enciclopédia tradicional. E mesmo a questão da não-garantia dos termos pode ser vista como 

elemento que incite o interator à pesquisa constante e colaborativa (WALDMAN, 2005). 

A estrutura entrelaçada do ciberespaço22 permite expansão ilimitada no universo e no 

contexto de rede mundial de informação. No entanto, segundo Janet (2003), a capacidade 

enciclopédica pode ser também um obstáculo no que diz respeito à organização de 

informações, e organização é o que, em última instância, habilitará tais informações a serem 

utilizadas, tornando-as funcionais. 

É a partir de tais propriedades que Janet Murray (2003) caracteriza um ambiente como digital 

ou, no caso, de direcionamento à pesquisa, a Mídia, como digital. E são essas propriedades 

essenciais que responderão por um novo modelo de linguagem e comunicação, ainda em 

desenvolvimento, em fase inicial.  

                                                 
21 Waldman, Simon. Wiki: uma enciclopédia feita por nós- The Guardian 13 dezembro 2005 
22 Tudo comunica-se potencialmente com tudo a qualquer instante (princípio da encontrabilidade total de Peter 
Moville, arquiteto da informação em entrevista ao Link do Estdo de São Paulo). Segundo ele, já vivemos e 
raciocinamos de acordo com tal principio. Pode-se encontrar tudo e todos a qualquer momento; o que trará 
provavelmente, no futuro próximo, conseqüência no que diz respeito à privacidade; mas de certa forma pode 
ser muito útil.    http//link.estadao.com.br total   
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Já  Lev Manovich23 (2001), em sua pesquisa, busca contextualizar o que ele chama de Nova 

Mídia (um conceito mais amplo do que ambiente digital) na história da cultura visual e seus 

desdobramentos; estabelecendo conexões e diferenças entre os conceitos definidos por ele 

como velha e nova mídias.  

Seu intuito é reconhecer um conjunto de padrões recorrentes dessa Nova Mídia em seus 

elementos essenciais, para que se crie uma teoria de uma suposta linguagem novo-midiática, 

capaz de fazer com que a Mídia acrescida do elemento digital (e não condicionada somente a 

ele como única característica constituinte) possa ser base para uma linguagem de fato.   

 

1.3 A mídia em meio digital: a busca por uma linguagem própria 

 

Vicente Gosciolla (2003) posiciona a linguagem como fator responsável pela utilização da 

tecnologia e o princípio da não-linearidade na linguagem como elemento impulsionador de 

uma relação diferenciada com a tecnologia, o que otimiza a comunicação. 

É nesse contexto que se oferece a definição de proto-hipermídias (já citadas anteriormente): 

“sistemas comunicacionais que se utilizavam de mais de um meio, e que possibilitavam 

acesso não- linear a seus conteúdos” (GOSCIOLA,2003). 

É desse padrão não-linear de acesso que surge a necessidade de um instrumento não-linear de 

comunicação. É das chamadas proto-hipermídias que é criada a hipermídia em si.  

A escrita, em suas diversas fases, é um exemplo de proto-hipermídia. Vicente (2003) destaca 

quatro destas fases: a escrita das idéias (representação por pictogramas, datada de 16000 a.C.), 

escrita das palavras ou sintática (símbolos ou pictogramas organizados como linguagem, 

datada de 2900 a.C.), escrita analítica (representação de objetos por ideogramas, entre 2090 

a.C e 300 a.C.), escrita silábica (representações dos sons das palavras decompostas em sílabas 

e letras, tendo o primeiro alfabeto surgido por volta de 1700 a.C.). 

                                                 
23 Lev Manovich é professor associado no Departamento de Artes Visuais da Universidade da Califórnia. Sua 
trajetória profissional foi da matemática ao desenho, culminando com o uso da tecnologia computacional. 
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Essa evolução da escrita revoluciona o processo comunicacional, via constante evolução em 

direção ao entrelaçando dos sentidos. E, uma vez apoiada pela imprensa, a escrita torna-se o 

mais eficiente sistema comunicacional, status que conserva até hoje. 

A escrita, na literatura, e o jogo da escrita em si, são desenvolvidos não-linearmente. O 

pensamento é não-linear, embora tenhamos no livro em sua forma convencional um suporte 

linear e seqüencial. É essa necessidade de representar o pensamento não-linear e múltiplo em 

escolhas, tendo como base um suporte linear, que traz a ilustração como um recurso para 

incremento do texto (o primeiro livro ilustrado é datado de 1478). 

Segundo Vicente (2003), o teatro também pode ser visto como linguagem de convergência e 

transposição de linguagens; temos, por exemplo, passagem do roteiro à adaptação cênica, ao 

jogo. Surge em 1924 o conceito de teatro da totalidade, de Molohy Nagy24; apropriado 

posteriormente, de certa forma, pela hipermídia. Em seguida, experiências mais complexas 

em termos de interação entre autor, platéia, artista, relacionando som, imagem e texto, 

conduziram a novas experiências.  

Mas é o Cinema, de acordo com Vicente (2003), o meio mais integrador das mídias, 

sobretudo em sua versão futurista, que pregava a experiência cinematográfica como o veículo 

de expressão mais dinâmico entre todas as artes. Uma linguagem síntese, abarcando texto, 

som, desenho, pintura, fotografia e todas as técnicas e tecnologias a elas relacionadas.     

Lev Manovich (2001) explora os paralelos entre História do Cinema e Nova Mídia, uma vez 

que seu objetivo é a contextualização da Nova Mídia na história da cultura visual; e de fato, 

como posto anteriormente, nenhum exemplar midiático mais legítimo para tratar de cultura 

visual como o Cinema.  

A pesquisa realizada por Manovich (2001) engloba ainda a identidade de um cinema digital, 

ainda em configuração, e a relação entre linguagem multimidiática e formas culturais que ele 

classifica como pró-cinemáticas do século XIX. Ele analisa a função da tela, da câmera móvel 

e da montagem na Nova Mídia e no Cinema; aponta os coincidentes históricos entre 

Vanguarda, outros movimentos artísticos e a Nova Mídia. Ou seja, ele sempre está às voltas 

com o aparato e seus correspondentes culturais.  

                                                 
24 O artista vanguardista trabalhava como desenhista gráfico e cinematográfico, cenógrafo e fotógrafo. Sua 
experiência artística nasceu da necessidade de superar limites entre as diferentes formas de arte, hibridizando-
as. 
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Lev Manovich (2001) considera como Nova Mídia o corpo midiático composto por web sites, 

mundos virtuais, multimídia, games, instalações, animação, vídeo digital e HCI (Humam 

Computer Interfaces). Segundo ele, Nova Mídia pressupõe emergência de novas formas 

culturais e redefinição das já existentes, sendo responsável, desta forma, por uma Revolução 

da cultura visual.  

Segundo Bairon (2000), a linguagem hipermidiática, novo midiática, constitui-se de um 

conjunto de elementos audiovisuais que convergem em narrativa. A expressividade potencial 

e otimizada desta narrativa reside exatamente na ligação entre os diferentes conteúdos e 

características desses meios que a compõem, bem como na possibilidade de acesso simultâneo 

às informações. Pode-se dizer que a imagem, a escrita ou o som são elementos localizados em 

mesmo nível hierárquico de importância nesse novo processo comunicacional.  

A Nova Mídia reposiciona o significado da imagem na história e a relação imagem-

espectador. A imagem, por si só, não pode ser considerada a verdade, no sentido totalitário da 

palavra.  

Recuperando Peter Burke25 (2004), a imagem como evidência deve estar contextualizada 

socialmente, representar algo para alguém. Esse tipo de abordagem, relativamente recente, 

baseia-se na resposta do espectador, condicionando-o à interpretação, à interferência, a uma 

espécie de co-autoria; ou seja, reitera a importância da leitura ou representação da realidade 

via múltiplos meios e caminhos de análise.  

Talvez a convergência de mídias em meio digital manifeste como metodologia de leitura e 

produção do elemento visual o principio de imagem como evidência mediante variáveis 

outras que não componentes intrínsecos à própria imagem.  

E esta valoração das referências aplica-se a qualquer elemento (texto ou som), estendendo à 

informação, a adjetivação de “audiovisual”. Elementos passam a não mais significar por si 

próprios, mas em relação a algo, na composição de uma dentre muitas versões. Nada existe de 

si, somente, mas em relação a algo direcionado a alguém.  

De acordo com Bairon (2000), nunca houve instrumento tecnológico tão promissor quanto a 

hipermidia no reposicionamento da compreensão e reflexão sobre a não- linearidade 

                                                 
25 BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem – Bauru, SP:EDUSC, 2004.  
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manifesta cotidianamente no jogo, na lide do usuário com seu entorno, bem como na 

sistematização de uma produção material desse novo modo de estruturar a linguagem 

midiática, um novo modo que abarque em um só meio de expressão o comunicar Arte, 

Ciência e Filosofia. Uma nova linguagem baseada, mais do que nunca, na 

interdisciplinaridade; pois opera tanto em base conceitual (a linguagem hipermidiática), 

quanto em base material (o produto hipermídia, em si). Ou seja, a linguagem hipermidiática 

só se materializa pelo uso que se faz dela, através do usuário.   

De acordo com Vicente, “o campo das Novas Mídias é aquele delimitado pelas tecnologias 

digitais; sendo a hipermídia, o meio e a própria linguagem em que o campo das Novas Mídias 

se encontra” (GOSCIOLA, 2003) 

Uma análise das Novas Mídias em seu momento inicial, através do estudo da trajetória causal, 

que nela resultou, permite delinear possíveis caminhos de desenvolvimento. Segundo Lev 

Manovich (2001), apoiar-se na análise do percurso é o único modo de evitar mera 

especulação, ainda que, algumas vezes, ela seja inevitável, em se tratando de uma revolução 

sem precedentes, como é o caso da digitalização e conseqüente convergência das mídias e 

hibridização de linguagens.  

Enquanto desenvolvem-se raciocínios argumentativos de autores especialistas, aqui integrados 

(em sua série de artigos e livros que tratam do assunto) em relação ao termo utilizado para 

designar a Mídia contemporânea, ou melhor, a mídia que envolve a convergência das mídias 

via aparato e ambiente digitais, ocorre-nos uma série de questões sobre o tema e a definição 

“Nova Mídia”/“New Media”, por tradução.  

Talvez o termo new, traduzido como novo, seja mera questão vocabular, implicação de 

significado entre línguas diferentes, português e inlgês. Talvez new-novo, aplicado à mídia, 

seja uma espécie de ressignificação da tradução.  

Novo, do adjetivo já convencional, adquire roupagem de neologismo, já que não se sabe como 

classificar esse corpo midiático emergente. Novo neologístico, de logísticas dialogando com 

possíveis interpretações e contextos advindos do uso de algumas palavras em detrimento de 

outras, por questões de funcionalidade.  

Escolhemos tradução literal: nova, do mais tradicional e próximo possível de gramáticas e 

sintáticas, como o menos especulativo necessário, como queira o autor em suas linhas bem 
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claras e entrelinhas nem tanto, em se tratando de assunto que envolve tentativas, atualizações 

e averiguações constantes, contrapontos e paradoxos da indefinição.  

Mas, a despeito da escolha de palavras e implicações de neologismos, o que significaria o 

Novo em Mídia?  

- Atalho primeiro: Nova Mídia como Mídia mais recente?  

E, neste caso, estamos tratando de um recente continuado, do sempre recente, do eterno 

momento de atualização e, portanto, da eterna superação do recente último. Considerando-se 

tal raciocínio, do recente, a nova mídia ou mídia nova não acrescenta grande transformação, 

ao menos se postulado o percurso do significado da introdução de elementos na área da 

comunicação: passa-se por um período de introdução, logo superado, acostuma-se ao uso 

habitual do elemento novo e muitas vezes é até aí que se constata a evolução da tal novidade. 

O até então inusitado elemento diferenciador, em vestes de revolucionário, torna-se hábito. 

Nova Mídia em vestes de mais recente, investe-se só no modismo. Mais uma mídia nova...  

- Atalho segundo: Nova Mídia adjetivando a mídia como estrutura digital? 

Será que estamos falando realmente de uma novidade em Mídia somente quando tratamos 

especificamente do advento da estrutura digital em termos técnicos, à mídia? Quantas novas 

mídias não surgiram via aparato tecnológico? Algum dia todas as mídias foram novas mídias, 

desatualizaram-se ou evoluíram, gerando, mais adiante, futuras novidades midiáticas e, por 

fim, estacionaram, em esquecimento, destituindo-se do total aproveitamento de características 

que lhe eram conferidas como únicas. Valeria a pena insistir em revitalizar essas mídias que 

um dia também foram novas em seu uso como linguagem? O advento do digital teria esse 

poder restaurador: toda mídia, pós-digitalização, passa-se à nova por redirecionamento do uso 

de sua linguagem e não apenas por adicionar elemento evolutivo tecnológico.      

- Atalho terceiro: Nova Mídia como advento sem precedentes à lógica cultural e social? 

O novo adquirindo significado de descoberta sem precedentes, revolução e, portanto, marco 

de definitivas mudanças no modo de organização, leitura, interpretação e transformação da 

realidade. 
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Talvez o “novo” não esteja definido por nenhum dos três atalhos; mas por todos, simultâneos, 

complementares, aptos à densidade interpretativa subjacente ao universo da indefinição. 

Nenhum dos três atalhos, mas todos.  

Retalhos, sentidos, lugares.  Atalhos, em comum acordo, dissonantes.  

Destoantes, os atalhos para o novo relativo a uma linguagem em Mídia são Vogais-

Consoantes, em consenso, do que em conjunto, como conjuntos-atalhos. São tão amplas as 

suas possibilidades quanto, em nível vocabular, envolvem-se as letras e o universo 

combinatório simbólico-material a que se condicionam como função, o que nos condiciona a 

aceitá-las tradutoras do mundo.  

Lev Manovich (2001) traça paralelos entre o que chama de Nova Mídia (mídia baseada em 

aparato digital acrescida de referências culturais) e o Cinema, uma forma de comunicação que 

foi introdutória de uma linguagem própria, multimidiática, e de um modo de pensar e 

interpretar a realidade a partir da utilização de linguagens preexistentes (foto, áudio, 

animação).  

Mas o Cinema introduziu uma realidade própria ou trouxe apenas um modo de representá-la? 

Será que ao falarmos sobre Nova Mídia, apenas nesses termos de comparação e usando o 

adjetivo Novo como substrato intrínseco ao significado que tem representado durante séculos 

na cultura visual (advento de uma linguagem como modo de representação), não estamos 

sendo um tanto injustos e limitadores em relação ao verdadeiro potencial que o elemento 

digital e seu conseqüente entorno representam? Será que não poderíamos ir além e falarmos 

em realidade digital? Mais que representação, um novo modelo de Real? 

Parece um tanto audaciosa a necessidade de criação de uma suposta linguagem para definir o 

digital. Estamos em fase especulativa, em que qualquer tentativa de metodologia instaurada 

tende à constante obsolescência. O ser humano pouco entende conscientemente o uso que faz 

do digital, ainda que esse digital seja parte predominante da composição do próprio raciocínio 

vigente.  

Somos, talvez, seres digitais de propriedades e atualizações constantes. Talvez o tenhamos 

sido por todo sempre, reavivando e ressignificando cada instante último, atualizando e 

remodelando matrizes de pensamento, matrizes orgânicas, celulares, atômicas. A própria 
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natureza tende à promiscuidade dos dígitos e apenas agora este conteúdo materializa-se sob a 

forma de aparato concreto, pixels, hds, interfaces.  

E tudo isso é novo, no sentido de inusitado, ou traz consigo a perspectiva do novo, no sentido 

de possibilitar formas e reformas organizacionais, leituras e releituras?  

A Nova Mídia, se a considerarmos como mídia acrescida do elemento digital, não seria, na 

verdade, um agente possibilitador de reorganização e manipulação de toda e qualquer 

realidade comunicacional? Não seria a Nova Mídia, nesses termos, uma metáfora da 

consciência humana?  

Pensando assim, talvez a nova mídia não seja a mídia nova, mas um ambiente otimizado, de 

melhor tradução da tradição representacional humana; convergência de informações para 

melhor funcionalidade em relação a tempo e espaço. Veículo facilitador.  

Sim , estamos na esfera do tempo espacializado, tempo como meio de transporte. A ficção e 

suas máquinas de transporte talvez não sejam tão hipotéticas assim; por que não dizê-las, 

virtuais?  

Talvez estejamos, em era digital, vivenciando um meio ponto final, um conclusivo em aberto, 

percurso inconcluso, interrogação como resultado, um final destituído de resultar-se em, 

direcionado a uma melhor forma comunicacional, capaz de maximizar entendimentos e 

relações e materializar funcionalidades ainda não exploradas.  

Mas esta discussão extrapola a funcionalidade prática do elemento digital na mídia e suas 

prováveis utilizações. Estaria enveredando para o caminho filosófico, que creio, não esteja, 

por hora, assinalado como objetivo. O que é Nova Mídia e o que significa novidade em se 

tratando da revolução digital é, apesar de não intencionalmente, questão de especulação e 

aposta. Por mais tentemos definir e classificar o que pode vir a ser e comparar ao que houve 

ou poderia ter sido, não saímos do reino especulativo; afinal, estamos indelevelmente na 

esfera do virtual. 

O Novo é apenas designação por falta de termo? O Novo é referência ao inusitado, mas a um 

inusitado que cedo ou tarde cai em desuso e fica obsoleto? O Novo é relacionado ao 

revolucionário, que permanece e evolui, mas continua incólume como ponto de partida e 

referência a qualquer elemento de introdução à linguagem preexistente que propunha?  
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Vez por todas, o que é o Novo em Mídia? Elemento que existe em significado apenas pela 

existência de seu contraponto, o velho? E mais ainda: o que é o velho, em mídia?  O que é 

desgaste, e o que é mera falta de empenho para que desuso se transforme em reciclagem? 

Todo velho é velho ou apenas desinteresse de atualização? Todo novo é novo ou mera 

releitura entre contrastes?  

Mais uma vez, especulações...  

O intuito geral da pesquisa, que envolve desenvolvimento de proposta à utilização prática e 

técnica das propriedades inerentes à Mídia em suporte digital, talvez seja afastar-nos um 

pouco, ainda que moderadamente, do terreno essencialmente especulativo, vinculado somente 

à teoria. Paradoxalmente, o que se busca evitar (a múltipla margem de interpretações) é o 

princípio régio do digital como regra. Se até o termo Nova Mídia em si é mera especulação e 

falta de vocabulário, que dirá seu significado como corpo de constatação de fatos que ainda 

está em fase inicial de experimentação. 

Posto frente ao aparato digital, que é advento de si, conclusivo de si, e que tem utilização e 

desenvolvimento dependentes das formas de representar e raciocinar humanas, talvez o 

homem nem possa classificar o processo como novo ou velho. É provável que a digitalização 

englobe ambos, em híbrido de difícil definição, mesmo porque seus resultados a médio e 

longo prazo não foram sentidos e fazem parte de um senso comum orgânico maior: a 

consciência (ou o que podemos assim chamar) como espelho de si mesma, operando digital e 

em relação à constatação do que chamamos tempo-espaço, operando com o relativo.  

Algoritmicamente falando, certezas digitais são iguais a zero.  

E um e zero e um e... ZeroUm010101010101010101010101010101010101010101010101 

0101010101010101011010101010001011101001, indefinidamente...           

Lev Manovich (2001) busca fundamentar-se em teorias derivadas de formas anteriores de 

mídia e comunicação para chegar, então, ao aparato digital e à forma que esse advento tem 

tomado, a comunicação e as relações que se têm desenvolvido através da relação até então e 

advento do ambiente digital. Ou melhor, Manovich (2001) tenta aliar cultura e costumes ao 

ambiente digital para chegar a um entendimento palpável, baseado na realidade histórica 

constatada e que, por ser parte da configuração do atual, por ser parte integrante do processo 

evolutivo, é responsável pela configuração e instauração da era digitalizada. Embora seja 
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importante ressaltar que o porvir é ainda fictício e, talvez, nunca seja nada além de mera 

virtualização de um real além-presente.  

Mas o que é afinal o real além-presente, o que é, afinal, o atual, em se tratando de 

materialização de hipóteses, em se tratando das infinitas possibilidades do digital em suas 

propriedades intrínsecas? Como desenvolver uma teoria baseada na constante atualização? A 

quais regras deve prestar contas, exceto àquela da eterna tentativa e assertiva, uma vez que 

não pode haver resposta em erro ao que é passível de constante atualização e eterna liberdade 

de caminhos.  

Apesar de reforçar o tema como objeto de estudo, a análise completa – e, por que não dizer? – 

científica de seus efeitos e implicações talvez nunca seja validada, uma vez que estamos 

lidando com variabilidade infinita de interpretações e constatações, tão infinita quanto sejam 

as variações humanas de consciências e entendimentos.  

 

1.4 Definindo Nova Mídia 

 

Em generalizações, “Nova Mídia seriam mídias que usam o computador para distribuição e 

exibição de conteúdo, mais do que para produção apenas” (MANOVICH,2001, nossa 

tradução).  

Mas, ainda segundo Manovich, em se considerando o uso da computação, elemento que afeta 

a cultura como um todo, essa definição se torna limitadora.  

Ainda se tratarmos Nova Mídia como potencial revolucionário no estágio de comunicação, 

para Lev Manovich (2001), estaremos cometendo injustiça, incorrendo no erro do simplismo; 

afinal, todas as ações têm potencial para mudar a cultura existente. 

Tanto quanto a invenção da linguagem da mídia impressa ou da foto revolucionou a sociedade 

e a cultura, a Nova Mídia traz revolução não somente a um estágio da comunicação, como 

somente à distribuição (como as mídias anteriores, que eram relativas a uma especificidade), 

aquisição, manipulação, estoque e distribuição de conteúdos.  
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A Nova Mídia afeta todos os tipos de mídia e representa a convergência de duas trajetórias 

históricas separadas: a tecnologia da computação e a tecnologia da mídia.  

O encontro histórico ocorreu em 1930: o cruzamento entre o computador, desenvolvido para 

efetuar cálculo numérico, e a tecnologia midiática, que permitia arquivo de imagens, sons e 

texto em diferentes formatos. 

As máquinas midiáticas e computacionais, em suas relações de complementaridade, foram 

imprescindíveis para a construção e desenvolvimento da sociedade de massa (produção e 

distribuição em larga escala). Manovich (2001) traça uma breve linha histórica que delineia a 

transformação da mídia convencional em mídia digitalizada. 

Com a criação do daguerreótipo, passa-se a reproduzir imagem. A invenção desta mídia 

causou impacto, essencialmente, por lidar com a imagem, algo constatável, mimesis de 

realidade, capaz de capturar a atenção do espectador por identificação, reconhecimento de si, 

de sua própria realidade constatável.  

A daguerreotipia foi criada em 1839, por Louis Daguerre. Consistia na fixação de imagem em 

uma placa de cobre recoberta por uma camada de prata e colocada numa espécie de câmara 

escura contendo um orifício, cuja função era a entrada de um feixe de luz que projetava as 

imagens do exterior sobre a placa. Esta placa, sendo de prata e, portanto, sensível à luz, 

registrava as imagens. A revelação do negativo se fazia via vapor de mercúrio. A imagem em 

negativo colocada em solução alcalina tornava-se positiva.  

A daguerreotipia deu origem à fotografia, que teve o orifício do daguerreotipo substituído por 

uma objetiva; e o fundo polido deu lugar a uma película, ou placa sensível à luz, o que 

possibilitava o registro automático.  

A partir daí, a evolução da fotografia foi rápida. Em 1888 surge a máquina portátil, facilitando 

o processo. Em 1924, as câmeras 35mm. A fotografia em cores surgiu em 1907, a partir do 

autochrome, desenvolvido por Lumière. Consistia em uma chapa de vidro coberto com grãos 

de fécula de batata tingidas em três cores diferentes (baseadas nas teorias divisionistas da cor, 

de Seurat – verde, azul e vermelho são suficientes para o olho humano reproduzir as outras 

cores). Sobre a chapa era aplicada uma fina camada de brometo de prata. A revelação 

resultante possuía uma transparência em cores. 
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Interessado por fotografia, o fisiologista francês Marey desenvolveu, em 1882, um fuzil 

fotográfico capaz de registrar 12 imagens por segundo. O aparato era composto por uma 

objetiva fotográfica acoplada a um sistema de rodagem de relógio e um gatilho de disparo, 

que giravam uma placa de vidro sensível com gelatina de prata. Marey aperfeiçoou o sistema 

e criou a cronofotografia, produção fotográfica de imagens sucessivas em intervalos de tempo 

exatos que davam a ilusão de movimento. Fundamentava-se teoricamente o cinema26.  

Babbage desenvolve o Motor analítico, apto a fazer qualquer cálculo matemático (cartões 

eram inseridos com dados e instruções na máquina, que armazenava, calculava e escrevia os 

resultados na memória). Não houve muito impacto social, o que, de certa forma, prova a 

suscetibilidade do ser humano à imagem como evidência de realidade material. O inventor 

apropriou-se da idéia dos cartões, desenvolvida previamente por Jacquard (em seu tear que 

criava imagens figurativas, controlado por cartões de papel). 

Em 1890, o Censo adotou o tabulador elétrico de Hollerith, que abriu portas às maquinas de 

cálculo como instrumento em empresas. Tais máquinas se tornaram modelo de utilização e, 

em 1911, Hollerith juntou-se a outras três empresas com o intuito de aprimorar as vendas. Tal 

parceria, mais tarde, daria origem à IBM. Também na mesma época, a mídia moderna deu 

grande passo com a criação das imagens em movimento (kinetoscópio, cinematógrafo, 

sessões de cinema). 

Mas 1936 foi ano-chave para a computação. Turing escreveu em Números computáveis uma 

descrição teórica de um computador para funções gerais. A máquina seria capaz de realizar 

quatro operações, mas, através delas, poderia fazer qualquer cálculo e simular qualquer outra 

máquina computadorizada. Suas operações baseavam-se em leitura e escrita de números em 

uma fita interminável. A cada passo, a fita tinha que avançar para recuperar o comando 

seguinte, ler o dado ou escrever o resultado. Tal operação nos remete ao funcionamento 

aproximado ao de um projetor; que, como o Turing Machine, deve armazenar ao mesmo 

tempo programa e dados em uma Mídia. Turing Machine pode ser visto como aparato que 

agrega função de câmera e projetor. 

O primeiro computador digital foi criado por Zuse, através do uso de dados em código 

binário. Ele utilizou uma fita 35 mm perfurada  para controlar programas de computador. O 

                                                 
26 A questão do cinema e suas características correlatas às novas mídias será tratada no Capítulo dois, onde o 
Cinema será colocado como Interface de acesso à informação. 
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código binário era colocado na fita, sobre as cenas, que se tornavam meras carregadoras 

materiais de dado, descartadas de seu significado como cenas. A fita perdia sua característica 

de mídia para transmissão imagética. O aspecto indexical do cinema, nesse experimento, é 

descartado em favor da transmissão funcional do código binário. Contudo, como se sabe, essa 

não é a sentença final dada à imagem como veículo de transmissão digital; o filme de Zuse 

apenas antecipa a convergência que ocorreria 50 anos mais tarde, entre mídia e computador. 

A partir dessa junção, toda mídia é então traduzida a dado numérico, acessível através do 

aparato computacional, que surge inclusive como manipulador de dados e não somente 

sintetizador. Potencializam-se mídia e computador. Dado numérico soma-se ao arquivo.  

De fato, mais do que somatória, uma hibridização, que resultou em tradução de todas as 

mídias existentes para dado numérico, acessível ao computador. O resultado? Nova Mídia; 

uma outra série de dados computacionais, acrescida de características até então inexploradas, 

ou melhor, inexistentes como material de trabalho.  

De acordo com análise retirada do site Hipermídia.info27 (2005), a potencialidade da mídia 

reside no universo metafórico, capaz de transmitir e transformar a experiência. Estamos, 

portanto, no reino do simulacro, ou seja, o que a mídia coloca como realidade é apenas 

tradução de realidade e não realidade em si própria.  

O conceito advém de Baudrillard28 (1983 apud Hipermídia.info, 2005), que coloca o 

simulacro como base da sociedade de consumo pós-moderna (capaz de criar qualquer 

realidade a que ela diz se referir). No simulacro existe um forte caráter limitador, uma vez que 

tanto mais se pretende a cópia da realidade, tanto mais tenho distante essa mesma realidade. 

Ainda em relação à mídia, como proposto pelo site, pode-se dizer que nenhuma se extingue. 

Sobretudo pelo fato de descender de corpo cultural e não apenas configurá-lo. A mídia não 

erradica a influência de seus antecessores, mas os reposiciona, complementando-os. Portanto, 

uma nova mídia nunca é uma mera adição à antiga e também nunca a oprime de tal forma que 

ela perca totalmente os seus aspectos característicos e assuma nova forma, torne-se meio 

neutro de base a essa nova mídia. Cada mídia tem suas particularidades especificas e é capaz 

de revelar um aspecto da realidade (nunca sua totalidade). A cada qual cabe uma perspectiva 

dessa realidade. Pode-se dizer que os diferentes tipos de mídia nos oferecem visões 

                                                 
27 www.hipermídia.info.com é 
28 BAUDRILLARD, Jean. Simulations. New York: Semiotext(e), 1983. 
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complementares, que, ativadas ou acessadas de determinada forma, nos permitem diferentes 

visões de mundo, muito próprias, muito autorais. Em última análise, propõem experiências 

diversas, tanto quanto o é a realidade em seus elementos de composição e leitura.  

Em uma visão complementar, Vicente (2003) define Novas Mídias como possibilitadoras de 

acesso não-linear e interativo entre diferentes conteúdos, ampliando-lhes a capacidade de 

comunicação em relação à multimídia e às precedentes linguagens midiáticas. Tais ligações 

são capazes de incitar versões pessoais do usuário, ou melhor, induzir o usuário à autoria, não 

de apenas uma versão, mas uma experiência sem traço prévio de caminho, já que estamos no 

reino da interatividade, em que o próprio caminho é a descoberta do sujeito consigo e suas 

possibilidades.  

Segundo Vicente (2003), a linguagem hipermidiática percorre um multitrajeto29 entre as 

diferentes linguagens, fundamentando-se, sobretudo, na interatividade.  

 

1.5 Princípios básicos da Nova Mídia  

 

Segundo Lev manovich (2001), a identidade da mídia tem mudado mais do que a identidade 

do computador; talvez por influência deste, em constante aprimoramento de aspectos técnicos. 

Lev Manovich (2001) propõe seus princípios gerais de Nova Mídia, um tanto mais 

aprofundados do que aqueles propostos por Janet ao ambiente virtual, uma vez que Lev não 

condiciona sua Nova Mídia exclusivamente à característica de digital.  

Esses princípios, segundo ele, são improváveis se assumidos como leis, pois advêm da união 

entre mídia e computação, áreas em constante transformação. 

Em seu livro, “The Language of the New Media”, ele delineia algumas características 

intrínsecas a este novo formato midiático, salientado que, devido à constante mudança 

tecnológica, tais características soam como base fluida a tendências de linguagem, a uma 

linguagem em constante processo de formatação.  
                                                 
29 trajeto dentre os diferentes meios; texto e som (meios unidimensionais), linhas (meios 
bidimensionais), superfícies (meios tridimensionais). Um multitrajeto coloca o indivíduo 
como usuário, mais que interator; uma vez que , segundo Vicente, o interator assume o 
trajeto proposto pelo autor. Já o sentido de usuário, engloba a utilização da obra e a 
comunicação com ela; algo além de simples leitura, (ainda que uma simples leitura 
também exija esforço interpretativo). Hipermídia é tratada como obra em processo.  
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Segundo ele, os princípios da Nova Mídia são:   

Representação numérica: todos os objetos de nova mídia, criados no computador ou 

convertidos de fontes midiáticas analógicas, são compostos por código digital30. Isso significa 

que podem ser descritos numericamente e, portanto, obedecendo ao modo procedimental da 

programação, podem ser manipulados algoritmicamente. 

Caso os objetos midiáticos sejam produzidos pelo computador, eles possuem originalmente 

uma representação numérica. Caso sejam derivados de mídia analógica, devem ser 

convertidos para o computador.  

O termo objeto, por ser modelo para a ciência e indústria da computação, é utilizado pelo 

autor em sua busca por um paralelo entre teoria da cultura computadorizada e ciência da 

computação. Objeto, em sua pesquisa, ativa a conotação da palavra como usada pelos 

vanguardistas russos (associada à industria e à elaboração de uma engenharia de produção). É 

esse principio que ele pretende explicitamente delineado no objeto Nova Mídia: a pesquisa do 

processo, o aspecto laboratorial, estratégico.  

O processo de conversão de mídia tradicional para o computador pressupõe que o dado seja 

originalmente dado contínuo31 (sua dimensão mensurada não deve ter nenhuma unidade 

indivisível aparente da qual seja composto). 

A conversão de dado contínuo para a representação numérica é a digitalização, estruturada em 

dois passos funcionais: amostragem e quantificação. 

- Amostragem: o dado é amostrado em intervalos regulares; a freqüência de amostragem 

corresponde à resolução32. Amostrar significa transformar o dado contínuo (que não tem 

unidade indivisível aparente, como escultura, fotografia) em discrete (discriminado, dado 

                                                 
30 código comum de representação; a representação numérica: na linguagem de programação tudo restringe-se a 
seqüências de 0 e 1, não importando sua origem material como dado; esse é o princípio que permite a 
flexibilidade e modularidade do ambiente digital.  

31 Dado contínuo: que não tem unidade indivisível aparente; ex escultura, fotografia Dado discrete: dado 
acontecendo em unidades distintas, características; ex:páginas de um livro, pixels de uma imagem. 

32 Resolução da imagem: representa a freqüência da amostragem. (rodapé do conceito) 
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acontecendo em unidades distintas, características; pixels de uma imagem ou, em analogia, as 

páginas de um livro).33 

A partir daí, as amostras são quantificadas; sendo definido para elas um valor numérico 

baseado em uma escala predeterminada. Se o dado não for sampleado, ou seja, dividido em 

amostras (cada dado acorrendo em unidades diferentes), ele não pode ser quantificado e, por 

conseguinte, não será digitalizado.  

Algumas mídias, como coloca Manovich (2001), são essencialmente compostas por dados 

contínuos. A maioria das mídias modernas, no entanto, já contém níveis de dados discrete 

(representação em unidades distintas). O autor cita como exemplo de mídia com os dois níveis 

de dados um filme em movimento, em que cada quadro é uma fotografia (dado contínuo), mas 

o tempo está amostrado (discrete) em determinado número de frames (24 por segundo).  

Segundo Manovich (2001), a Semiótica moderna assume que sem unidades características (ou 

discrete) não pode haver linguagem. Tal constatação provém da análise do raciocínio de 

Barthes34 (1968 apud MANOVICH, 2001), segundo quem a linguagem é aquilo que divide a 

realidade. Através dessa assunção, a semiótica equipara linguagem humana ao protótipo do 

sistema de comunicação, baseado na estrutura “sentença>palavras>morfemas>etc>etc”.  

A partir deste raciocínio, toda mídia utilizada na comunicação cultural deveria ser 

essencialmente baseada em unidades de diferenciação (discrete), o que não ocorre na prática 

(fotografia é composta por dado contínuo).  

E o autor vai além; para ele, tal visão também é arbitrária por não estarmos lidando 

exclusivamente com o âmbito dos significados; as unidades características (discrete ou 

discriminadas) não têm a mesma função dos morfemas Quando se fala em digitalização, 

considera-se não apenas o universo interpretativo, mas funcional, a materialidade (exceções 

são arte moderna e o cinema de vanguarda, onde o elemento material, a unidade objetiva, 

também pode significar). 

Para Manovich (2001), a razão pela qual há níveis de representação discrete na mídia 

moderna é o fato de seu surgimento ter sido durante o período da Revolução Industrial. A 

                                                 
33 Pixels, polígonos e voxels: Pixels, polígonos e voxels: unidades básicas e distintas de representação de um 
dado no processo de digitalização. 

34 Barthes, Rolland. Elements of semiology. New York: Hill and Wang,1968. 
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mídia apropriou-se do sistema industrial de organização da produção: linha de montagem 

(produção dividida em blocos de tarefas simples, repetitivas e seqüenciais capazes de serem 

executadas por qualquer um). O sistema de linha de montagem levou à estandardização das 

partes. 

A Nova Mídia segue essa lógica de produção, tanto na divisão de tarefas quanto na ordem de 

organização material. A padronização possibilita a facilidade de construção e reprodução. 

Assim, afirmarmos que a Nova Mídia é mídia analógica (sempre contínua) convertida em 

representação digital (discrete), não corresponde à realidade. O fator de padronização advém 

de uma lógica de funcionalidade e herança cultural.  

De fato, a representação digital assume-se como composta por amostras, dado discrete. Uma 

imagem digital parada é matriz de pixels, uma amostra de espaço bidimensional, ou seja, 

baseia-se em unidades características. No entanto, o Cinema (analógico) já era baseado no 

conceito de amostragens de tempo (24 quadros/segundo).  

Segundo Manovich (2001), o Cinema preparou a chegada da Nova Mídia – conceitual e 

materialmente, os dados já estavam amostrados; bastava quantificá-los. Foi a primeira mídia a 

transformar dado contínuo em discrete, embora não tenha sido a única. Outros exemplos 

foram o fax (amostragem de espaço) e a TV (amostragens de espaço e tempo). 

E tanto quanto a representação discrete, o acesso randômico multimídia também é insuficiente 

para diferenciar a Nova Mídia da mídia tradicional. O cinema também já utilizava esse 

princípio na montagem e seleção de cenas, por exemplo.  

Para Lev Manovich (2001), mesmo o elemento digital, isoladamente, define a Nova Mídia 

apenas até certo ponto. É por esta razão que ele se abstém de utilizar o termo para caracterizar 

o que chama de Nova Mídia. Alguns aspectos novo-midiáticos são, de fato, devidos ao status 

genérico da Nova Mídia como mídia digital; mas é necessário especificar quais outros 

conceitos mais pormenorizados, englobados pelo conceito do digital, estão envolvidos na 

definição do termo.  

Manovich explica que, sob a tutela do conceito de digital, encontram-se especificidades não-

relacionadas: passagem de analógico a digital; o código comum de representação; a 

representação numérica. Segundo ele, desses três princípios capazes de caracterizar a Nova 

Mídia, o mais crucial é a representação numérica, responsável por fazê-la programável.  
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É devido à representação numérica que a natureza da mídia é alterada. Tanto a passagem do 

analógico ao digital, quanto a existência de um código comum de representação necessitam 

deste passo primordial.  

A representação codificada digitalmente contém número fixo de informação. Por exemplo, 

uma imagem digital contém um número fixo de informações (pixels), por ser dado discrete; é 

esse número fixo que determina o detalhamento da imagem. Dependendo da resolução, a 

imagem digitalizada pode conter muito mais detalhe do que a foto tradicional, o que anula o 

mito de que a digitalização envolve perda de qualidade da imagem. A questão relevante é 

quanta informação pode ser útil ao observador em determinada situação.  

Anula-se também como fator de distinção entre analógico e digital a quantidade indefinida de 

informação em uma foto tradicional (dado contínuo) versus a quantidade fixa de detalhamento 

da imagem digital (dado discrete).  

A representação baseada em pixels também não pode ser considerada elemento único de 

definição no que diz respeito à qualidade da imagem ou perda de informação. Alguns 

softwares têm resolução fixada por pixels, mas o pixel não é mais a fronteira final. Já existem 

técnicas de compressão que representam a imagem via construção matemática.  

Sobre a questão da compressão e descompressão de arquivos, no artigo “A escolha do 

CODEC ideal”, Pedro Daldegan, no site Hipermoidia.info (2005), executivo da Kobold 

Pictures, nos oferece um panorama mercadológico da utilização funcional destas estruturas. 

Segundo Daldegan, os chamados CODECs (COmpress e DECompress) são algoritmos que 

determinam os modos pelos quais as informações de áudio e vídeo são comprimidas 

(gravação) e descomprimidas (reprodução). 

Tais processos são usados com o propósito tanto de economizar espaço de armazenamento, 

quanto para reduzir a largura da banda necessária para transmissão de veículos como Internet 

e TV Digital. O aumento da capacidade de armazenamento e a redução de custo das taxas 

necessárias à transmissão, devido à redução do tamanho dos arquivos de audiovisual via 

utilização dos CODECs, possibilita a veiculação e evolução destes veículos digitalizados.   

Quase todos os tipos de arquivos em audiovisual utilizam-se de compressão e descompressão, 

ou seja, de algum CODEC.  Alguns desses algoritmos já se referem ao programa utilizado, 
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como é o caso do MP3, cuja própria nomenclatura é alusiva ao CODEC utilizado. Em outros 

casos, como os formatos avi e mov, não há relação direta entre nome e CODEC utilizado. Os 

vídeos em avi ou mov podem não ser comprimidos, resultando em arquivos gigantescos que, 

na maioria das vezes, passam pelo processo de compressão para utilização. 

No que diz respeito a custo-benefício dos CODECs, Daldegan coloca que devem ser levados 

em consideração os aspectos taxa de compressão, velocidade de processamento e qualidade 

resultante. Na verdade, sempre haverá algum tipo de perda com a compressão, mas, em linhas 

gerais, quanto maior a compressão, menor a taxa de bits (relação entre tamanho e duração do 

arquivo) e maior a perda de qualidade.  

O aumento da velocidade dos processadores trouxe a capacidade de desenvolvimento de 

cálculos algoritmos melhor elaborados e, portanto, CODECs mais eficazes, com incorporação 

de funções adicionais e mais complexas. 

O processo de escolha de um CODEC eficaz envolve, de acordo com Pedro, dois tipos de 

velocidade:  

- a velocidade de compressão, que não é realizada necessariamente em tempo real (apenas se 

a compressão for feita durante a captura), e  

- a velocidade de descompressão, que ocorre em tempo real durante a reprodução.  

A partir daí temos que a escolha do CODEC é determinada pela velocidade de 

descompressão, que demanda processamento mais elaborado. Como explica Pedro, mesmo 

que possam lidar com tempo lento de renderização, alguns processadores não são capazes de 

reproduzir arquivos que se utilizam de CODECs potentes em tempo real.  

Uma outra questão citada por ele é a perda da qualidade devido ao uso consecutivo de 

CODECs. Uma vez que a cada uso ocorre perda de qualidade em algum aspecto (ainda que se 

faça mínima), o uso continuado e de diferentes CODECs pode levar à degradação de um 

conjunto de características do arquivo. Segundo ele, isso deixa claro que é falsa a idéia de que 

o arquivo digital não sofre perda; o que fica ileso, em termos de qualidade, é a cópia do 

arquivo digital. 
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Pedro conclui que não existe um CODEC ideal. A melhor opção é que sejam realizados testes 

para verificar qual o CODEC mais adequado e que possibilite o menor nível de compressão 

possível até a etapa de renderização final do programa, o que, pelo menos, evitaria a 

utilização de diversos CODECs durante o processamento.  

A escolha do CODEC mais adequado também deve levar em conta o objetivo de sua 

utilização, a situação (ou etapa de uma situação) em que será utilizado, entre outros; tendo 

como bases algumas variáveis como o equipamento e o tempo disponíveis.   

Assim, a mídia digitalmente codificada pode ser copiada sem degradação, mas isso não ocorre 

em todos os casos; porque dados muito grandes requerem espaço e para armazenamento há 

compressão por perda (arquivos menores deletam informação). Segundo Manovich (2001), 

esse problema de perda da qualidade das cópias por falta de espaço ou memória 

computacionais pode ser temporário (afinal, lidamos com a constante evolução de aparato e 

ferramentas), mas ainda o enfrentamos.  

A TV digital, o foco direcional da pesquisa, por exemplo, usa o principio de lossy 

compression (compressão com perda). A perda de definição de imagem só será sanada, nesse 

caso, com o aumento da largura da banda, que possibilitará envio de maior quantidade de 

informações. Assim, não podemos assumir como característica da Nova Mídia a cópia sem 

degradação. Pode haver, sim, perda de qualidade, assim como ocorre no processo analógico, 

porém, de uma maneira diferente.  

Modularidade (estrutura fractal): todos os objetos de Nova Mídia têm a mesma estrutura 

modular. Os elementos midiáticos (texto, som, imagem) são representados sob forma de 

amostras que, embora possam fazer parte de um objeto midiático maior, mantêm sua 

identidade individual (ex: pixels, polígonos e voxels).  

Através de tais elementos amostrados, pode-se alterar a imagem de, por exemplo, uma foto 

(no caso, o objeto midiático maior), com o software apropriado, o Photoshop; mesmo essa 

imagem tendo sido retirada de um filme.  

Um objeto de Nova Mídia consiste em conjunto de partes independentes, que são compostas 

por menores partes independentes e assim por diante. É através da alteração dos módulos e 

partes independentes que se faz capaz a alteração do objeto midiático propriamente dito. 
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E não somente em relação aos objetos de Nova Mídia, mas também em relação à 

programação, o aspecto processual da construção é estruturado de forma a obedecer à 

modularidade. No entanto, modularidade em programação, ou seja, processualmente, obedece 

a certos limites. Caso determinado módulo seja deletado ou modificado, o programa pode não 

funcionar. Em contrapartida, uma vez considerada a fluidez inerente à Nova Mídia, deletar e 

substituir são operações relativamente fáceis, não implicando perda definitiva de significado. 

Toda mídia digital compartilha o mesmo código, o que permite a diferentes tipos de mídia, 

serem representados no computador. No entanto, esse fator não é determinante para 

diferenciarmos Nova Mídia de mídia tradicional. O Cinema pode também ser considerado 

multimídia, aliás é o meio multimídia de origem, por excelência; combinando imagem, som e 

texto desde seu surgimento.  (MANOVICH, 2001) 

Automação: a representação numérica e a modularidade permitem a automação de operações 

envolvidas em diversos níveis de utilização da Nova Mídia (criação, manipulação e acesso de 

dados). 

Um exemplo de nível básico de automação é o uso de moldes e algoritmos (programas como 

Photoshop, 3D, Artificial life e Web sites que criam web sites). Esses softwares coletam 

informações de uma base de dados e as formatam usando moldes, a mesma lógica de 

construção. 

Exemplos de nível complexo de automação são Inteligência Artificial e ALIVE, que requerem 

que o computador entenda, em certo grau, os significados contidos nos objetos gerados, ou 

seja, sua semântica. 

Na década de 70, criavam-se poesias e ficção através da automação. Em 90, já eram 

simuladas conversações com o teatro virtual, a câmera inteligente, personagens respondendo a 

interatores e novos tipos de HCI (Human Computer Intefaces). 

Os games são os que mais utilizam AI (inteligência artificial- nível complexo de automação). 

Em AI, personagens respondem efetivamente a alguns poucos comandos que o usuário pede 

para obedecerem. Eles concentram a capacidade de expor inteligência e habilidades, mas 

somente porque a programação coloca limites rígidos à nossa possibilidade, como interatores, 

de comunicação com eles.  
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O nível de automação pode ser relativo aos limites impostos ao comando interativo. Estamos, 

portanto, lidando não apenas com a materialidade do funcionamento, mas com o significado 

da experiência contextualizada.  

Junto à área da criação midiática, seja em nível básico ou complexo, o acesso à mídia é uma 

área que necessita de aumento de automação. Há grande quantidade de dados, que, para ser 

melhor classificados e recuperados, necessitam de modos mais eficientes e mais práticos de 

acesso. 

No final do século XX, o problema já não era como criar objetos de mídia, mas como 

encontrá-los. No início do século XIX, a sociedade moderna, em seu paradigma de produção 

seriada, desenvolveu tecnologias que automatizaram a criação midiática (câmera, foto, filme, 

etc...); o que nos permitiu acúmulo excessivo de material. Sob bases lógicas, fomos levados 

ao estágio subseqüente da evolução da mídia: a necessidade de tecnologias que guardassem, 

organizassem e recuperassem esses dados.  

A emergência da Nova Mídia coincide com esse período evolutivo: mais do que criar, torna-

se imprescindível a busca, o acesso, para posterior utilização em recriação, releitura ou 

recontextualização. 

Mídia digital permite acesso randômico, e o armazenamento de número expressivo de 

informações contidas nos dados faz com que a busca seja muito mais rápida e eficiente. Mas 

tal característica não pode ser considerada como princípio exclusivo à Nova Mídia ou mesmo 

elemento diferenciador. Tal mapeamento já era usado no século XIX pelos aparatos de 

cinema, como o Phenaquistiscópio e o Zootrópio, que tinham a sua lógica de funcionamento 

baseada na colocação de diferentes imagens em redor do perímetro de um círculo. Essas 

imagens podiam ser exibidas e manipuladas de acordo com a vontade ou necessidade do 

exibidor. O tempo podia ser reordenado, manipulado. Não podemos usar o acesso randômico, 

portanto, como elemento de diferenciação entre mídia analógica e Nova Mídia.  

Variabilidade: uma outra conseqüência da representação numérica e da modularidade, que 

permitem ao objeto da Nova Mídia a não-formatação como estrutura fixa, mas virtual, aberta 

a infinitas possibilidades de constituição e atualização, é o que Lev Manovich (2001) 

classifica como variabilidade.  
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Na mídia tradicional, um criador humano monta os elementos textuais, visuais ou de áudio em 

uma composição particular e determinada. Pode-se fazer cópia da master, mas todas iguais ao 

original. Em Nova Mídia, podem ser obtidas versões diferentes, criadas por autores outros e, 

em parte, por montagem automática do computador.  

O principio da variabilidade está muito ligado à automação e também não é possível sem a 

modularidade, que mantém a identidade dos elementos de mídia intacta. Assim, eles podem 

ser montados de diferentes formas sob o comando de um programa.  

Tais elementos estão divididos em amostras discrete, podendo ser realocados, customizando 

objetos de Nova Mídia (lógica pós-industrial de produção e distribuição por demanda e just in 

time, que só se faz possível pelo uso do computador e ligações em rede). 

Lev Manovich (2001) aponta alguns casos do princípio da variabilidade: 

- Uma base de dados de mídia é capaz de gerar, por automação ou demanda (através de 

algoritmo ou molde), uma variedade de objetos que diferem em resolução, forma e conteúdo, 

sejam estes objetos destinados a um usuário final ou objetivo específico. A base de dados 

funciona como forma cultural, espécie de filtro que oferece elementos a um determinado 

modelo de mundo e à experiência humana. A base de dados afeta a concepção do resultado a 

partir da utilização de um determinado dado. 

- Diferentes interfaces podem ser criadas a partir do mesmo dado. Lev Manovich (2001) nos 

oferece uma concepção diferente do objeto de Nova Mídia, definindo-o como uma ou mais 

interfaces de acesso a uma base de dados multimidiática (ex: hipermídia como interface ao 

conteúdo de um documento ou o mesmo conteúdo de uma monografia sendo apresentado em 

hipertexto e em hipervídeo).  Nesses casos, o objeto passa a ser um facilitador da transmissão 

de códigos. Continuando o exemplo acima, este mesmo hipervídeo pode ser veiculado na 

Internet, sendo veículo de imagem, texto e som, informações de diferentes matrizes ou 

amostras agrupadas. 

- O programa de computador pode usar informação sobre o usuário para customizar 

automaticamente a composição da mídia ou criar elementos que provavelmente se encaixem 

ao interesse deste usuário. 
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- Na interação do tipo atalho ou baseada em menu, as possibilidades de objetos que os 

usuários podem acessar têm formato de galho de árvore, ou seja, trajeto derivado de escolhas 

consecutivas. A informação transmitida pelos programas conta com o processo cognitivo do 

usuário. 

- Em hipermídia (veremos nos próximos capítulos), que se aproxima da interação tipo galho, 

os elementos multimídia estão conectados por hiperlinks, constituindo-se em documentos. 

Elementos e estrutura são independentes entre si. A variabilidade está nas diferentes versões 

dos documentos hipermidiáticos que o usuário constrói seguindo os links de diferentes 

maneiras, formas e ordens. (ex: internet, em seus links multimidiáticos ou o hipertexto, só usa 

um tipo de mídia, o texto). 

- Através de updates periódicos e atualizações, diferentes versões da mesma mídia são 

geradas, muitas vezes automaticamente, sem interferência do usuário. 

- Com a alteração de escala, diferentes versões do mesmo objeto de mídia podem ser geradas 

em diversos tamanhos e níveis de detalhe, de acordo com a finalidade a que se destinam. Lev 

Manovich (2001) usa a metáfora do mapa em suas diferentes escalas. (ex: no Photoshop, a 

imagem em tamanho real e a utilização de seu ícone descritivo).  

Para Lev Manovich (2001), o principio da variabilidade permite detecção de outros princípios 

da Nova mídia, como, por exemplo, a interatividade, seja ela em maior ou menor grau.  

No caso de variabilidade representada no acesso por atalho tipo galho de árvore, o usuário 

desempenha papel ativo, determinando a ordem de acesso aos elementos. É um modo simples 

de interatividade (a interatividade fechada). Segundo o autor, interatividade aberta se faz 

possível quando elementos e estrutura são modificados ou gerados pela interação direta do 

usuário, não apenas escolha.  

A mídia tradicional segue a lógica da sociedade de massa, industrial, da publicidade 

generalizada, enquanto a Nova Mídia segue o conceito do pós-industrial, da customização, 

individualismo e a publicidade de nicho. O adaptar-se a. Mas a lógica da Interatividade, 

segundo Manovich (2001), é um conceito muito amplo para ser útil como elemento 

classificador de Nova Mídia. As HCI (interfaces homem-computador) modernas são 

interativas por definição, mas tal característica é muito pouco significante para definir a Nova 

Mídia. Não se pode dizer que em qualquer nível de interatividade o usuário se faça apto à 
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livre escolha ou mesmo à co-autoria. Níveis de interatividade diferem e o conceito de 

interativo é amplo demais para ser usado como lógica intrínseca à Nova Mídia.  

Transcodificação: segundo o autor, é a conseqüência mais substancial da digitalização da 

mídia, o que a tornou dado de computador. De um lado, a mídia computadorizada continua a 

usar estruturas organizacionais que fazem sentido para os usuários (objetos midiáticos 

reconhecíveis). De outro modo, sua estrutura segue as convenções estabelecidas pela própria 

organização computacional de dados (módulos, variáveis, algoritmos, etc). Utilizando como 

exemplo a imagem, ela é traduzida de acordo com a própria linguagem técnica do 

computador. A Nova Mídia é regida por uma camada cultural e uma camada computacional.  

Para Manovich (2001), transcodificar é processo que envolve tanto camadas culturais 

(estilos literários, pontos de vista, tradições) quanto computacionais (função, variável, dado 

estrutural, etc).  Ou seja, a Nova Mídia é capaz de traduzir cultura e atualizar a própria 

estrutura procedimental. Nova Mídia é criada, arquivada, distribuída em computador, o que 

significa que a camada computacional afeta a camada cultural. E essa camada computacional 

não é fixa, transforma-se de acordo com novos usos de hardware, software e, sobretudo, em 

nível de HCI. Uma camada afeta a outra, mutuamente. A cultura humana modela o mundo e o 

computador possui meios de representá-la ou até recriá-la. Por que não? 

Em Nova Mídia, transcodificar é traduzir para outro formato. A transcodificação da cultura 

leva a uma gradual transcodificação em relação a todas as categorias culturais e conceituais 

que derivam da epistemologia, ontologia e prática computacionais.  

A Nova Mídia é precursora do que Lev Manovich (2001) chama de “processo cultural de 

reconceitualização”.  

Tendo em vista essa transferência conceitual do computador para a cultura em geral, e posto 

que mídia fez-se dado de computador; que teoria seria capaz de elaborar uma compreensão 

clara e completa do processo?  

Em suas análises, essa parece ser a constante busca dos autores, pesquisadores e tantos outros, 

teóricos e técnicos, ligados ao ambiente digital midiático. 
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Segundo Manovich (2001), torna-se incipiente usar apenas comparação entre mídia 

tradicional e digital para contextualizar a Nova Mídia; afinal, a transcodificação midiática é 

uma introdução sem precedentes da programação.  

Um caminho proposto ao estudo da Nova Mídia seria a assunção de outro estágio de teoria; 

um estágio que considere a ciência da computação, e exija estudos de software. A 

Transcodificação, como princípio técnico e cultural, é o modo inicial de se pensar tal  

proposição teórica baseada no estudo do software.“Para entender a lógica da Nova Mídia, 

precisamos nos voltar à ciência da computação”. (MANOVICH.2001, p.48).  
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2 INPUT: PADRÕES CULTURAIS ABSORVIDOS PELA NOVA MÍDIA  

 

O capítulo 2 analisa alguns aspectos culturais que envolvem a mídia digitalizada em suas 

interfaces de acesso a dados e processos de digitalização, com o intuito de delinear uma 

possível ou suposta Estética e visualizar o potencial de uma linguagem novo-midiática com 

essência nas referências culturais que a norteiam.  

A Pergunta: Quais os padrões culturais incorporados pela mídia em sua versão digital, e de 

que modo contribuíram para configurá-la em sua identidade atual? 

Devido a seu caráter incunabular35 e público relativamente pequeno, não se pode legitimar um 

conceito fechado para definir linguagem em mídia digital, segundo Vicente Gosciolla (2003). 

Sem dúvida, as novas mídias receberam das mídias analógicas maciça influência das 

linguagens já constituídas. 

Para entendermos como se configurou a mídia digitalizada, na base que a concebemos 

atualmente, ou seja, para que possamos atribuir-lhe características coerentes em termos de 

lógica e operacionalidade coesas, é imprescindível delinearmos as influências culturais em 

ação sobre ela.  

Lev Manovich (2001) defende o desenvolvimento de uma teoria que considere o momento 

atual em relação ao novo corpo midiático; uma análise de seu processo constitutivo enquanto 

linguagem ainda não configurada em termos de bases consistentes facilmente reconhecíveis. 

Uma espécie de averiguação pormenorizada enquanto seus mecanismos de configuração não 

tenham se tornado invisíveis, enquanto ainda não estejamos tão familiarizados com a prática 

hipermidiática, a ponto de ela não mais existir operacionalizadora de linguagem e, sim, 

linguagem em si.  

Manovich propõe uma análise em bases de constatação do real, não mera especulação, e, para 

isso, julga essencial traçar paralelos entre Novas Mídias e outras linguagens midiáticas já 

                                                 
35 Derivado de incunábulos; denominação dada aos livros impressos datados do período entre 1455 e 1500, 
quando do início da prensa tipográfica (época em que os livros não haviam se estabelecido via convenções). 
“Incunábulos” vem do latim e designa faixas usadas para envolver os bebês. Janet Murray nos oferece esse 
conceito para mostrar a relação semelhante entre novas mídias, com o estabelecimento de uma linguagem que 
lhes seja própria. 
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configuradas como linguagem, sem esquecer de analisar as influências culturais e 

tecnológicas que estas Novas Mídias receberam.  

Talvez o fascínio do autor pela busca de uma linguagem, que ele classifica como Linguagem 

da Nova Mídia e crê, será responsável por profundas transformações sociais e por um sentido 

maior de globalização, advenha de sua própria trajetória profissional, de interesses 

migratórios da matemática, para o desenho e então para a computação (que é uma espécie de 

junção das duas áreas).  

Considerando o acúmulo de experiências nessas diversas áreas, ativadas de forma diferente a 

cada nova aquisição de conhecimento, pode-se traçar um paralelo entre sua trajetória 

profissional cumulativo-conseqüente e os caminhos percorridos pela mídia até se aliar ao 

elemento digital e se tornar o que ele chama de Nova Mídia. Uma equação que envolve 

matemática, desenho e dígitos tradutores. 

O autor Lev Manovich (2001), paradoxalmente à sua proposição de busca por um corpo 

coerente de aspectos ligados ao funcionamento da Nova Mídia, frisa diversas vezes que não se 

pode falar na configuração de uma linguagem propriamente dita e justifica o uso do termo 

com o fato de não haver outra palavra para definir um “apanhado de convenções usadas pelos 

designers para organizar dados e estruturar a experiência do usuário”, que, segundo Bairon 

(2000), experiência essa que se baseia na facilidade de intervir na informação de forma 

concreta, estruturada no principío do não-determinismo.  

Lev Manovich (2001) não busca recorrer à Semiótica (estudo dos signos) para chegar a um 

entendimento do que é Nova Mídia. Em sua pesquisa, o termo Linguagem implica 

convenções emergentes, padrões recorrentes e formas essenciais; ele se utiliza deste termo por 

falta de outro que mais se aproxime do significado de conjunto de convenções para 

estruturar algo. O uso do termo Estética, como faz Janet Murray (2003), segundo ele, 

também é inconveniente, pois implica jogo de paradoxos e opostos, da mesma forma que 

Poética. Por sua vez, de conotação literária e obediente a uma lógica interna própria, o que ele 

pretende evitar, uma vez que busca relacionar Nova Mídia (uma forma muito especifica) a 

outras áreas da cultura (artes, tradições midiáticas, tecnologias, cultura visual contemporânea, 

cultura da informação).  
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O uso do termo Linguagem, portanto, é questão de mera implicação vocabular, talvez tanto 

quanto o seja a tradução adjetivada de Nova a esta mídia que não se sabe ainda como chamar. 

Lev Manovich (2001) inclui em sua pesquisa sobre Cultura visual a Cultura da Informação, já 

que, segundo ele, cultura e informação complementam-se. Aqui estão incluídos os modos 

pelos quais a informação é apresentada nos diversos objetos e ambientes culturais; bem como 

métodos históricos de organizar e recuperar informações e padrões de interface do usuário 

com objetos de informação e representações. 

Uma constante em sua obra é a idéia de desenvolvimento de um paradigma de pesquisa. 

Como reflexo, são traçados paralelos entre Nova Mídia e Cinema, em termos de história e 

características gerais. Ele faz uso desses paralelos para estudar a linguagem não-linguagem, 

tornar mais acessível e inteligível o entendimento do que propõe para designar a Nova Mídia, 

para construção de novas hipóteses e, inclusive, para as suposições contemplativas (não se 

pode falar em teoria que não seja, nem que um mínimo, contemplativa). 

As pesquisas em Novas Mídias, segundo Bairon (2000), ainda são regidas pelo conceito, 

ilustrativo e limitado, do texto como base. Revestidas, portanto, das convenções mais 

primariamente inscritas em cartesianismo, linearidade e positivismo, e altamente sufocantes a 

um pressuposto hipermidiático que faça coexistirem experiência estética e método científico. 

Coexistência esta que tem como conseqüência, inevitavelmente, o aprimoramento dos 

processos comunicacionais.   

 

2.1 A linguagem do Cinema interferindo no meio digital 

 

Devido à importância do caráter visual dada à sua pesquisa, Lev Manovich (2001) se utiliza 

da linguagem do Cinema, em especifico o filme “Man with a movie camera”, de Dziga 

Vertov36 (datado de 1929 e modelo revolucionário da linguagem visual da época), como 

exemplo de revolução análoga à revolução proporcionada pelo advento do elemento digital à 

mídia. E deixa claro que o autor coloca o advento do elemento digital à mídia como um fator 

que possibilitou/desencadeou uma série de outros que, em conjunto, resultaram no que ele 

classifica como Nova Mídia.  
                                                 
36 Haverá muitas referências a Vertov, que, segundo Lev Manovich, é o cineasta que usa a base de dados para 
criar linguagem. 
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No prólogo de seu livro The Language of the New Media, ele apresenta a análise da obra de 

Vertov fazendo paralelo entre as características de linguagem propostas pelo cineasta e as 

características correlatas que o autor aponta como os princípios essenciais e fundamentos da 

Nova Mídia. Lev Manovich (2001)  nos mostra que a revolução digital sem precedentes é, na 

realidade, derivativa,tendo raízes e sendo conseqüência de um longo processo sociocultural da 

relação do homem com as formas de expressão e comunicação de que se utiliza. 

Manovich (2001) toma como exemplo específico o filme em questão (Man with a movie 

camera) porque este corporifica, além das características básicas que qualquer filme teria em 

comum com as Novas Mídias; algumas mais específicas e sem antecedentes (que serão 

citadas logo mais).  

Em geral, Lev Manovich (2001) relaciona Cinema à Nova Mídia nos seguintes aspectos: 

1-Os modos cinemáticos de ver o mundo, estruturar o tempo e narrar tornaram-se modos de 

acessar dados culturais e informações. O computador, segundo ele, preenche totalmente a 

promessa do Cinema como aparato apto à produção de ilusão, de uma forma mais abrangente: 

no cinema, o usuário é capaz de entender a mensagem, mas não está apto a interagir, falar a 

mesma linguagem; com o computador, pode haver interação. 

2- Adição do controle da câmera virtual aos controles de game aproxima-se do advento da 

direção de câmera. O controle da imagem propicia uma Nova Visão, traz nova mobilidade à 

foto e ao filme, o que modificou a poética da vanguarda. A mobilidade cirúrgica da câmera 

(possibilidade de reproduzir qualquer olhar) pode conduzir o ponto de vista a todo lugar e 

possibilitar detecção do que se queira. Segundo Vicente Gosciolla (2003), a câmera passa a 

adquirir caráter mais testemunhal, não mero instrumento de retrato da ação. 

Conseqüentemente, o papel do diretor na definição de enquadramentos assume proporção 

autoral. 

3- Edição ou montagem é usada para criação de realidades forjadas, a fim de orientar a 

interpretação do espectador.Manovich destaca dois tipos de montagem: montagem temporal 

(em que realidades diferentes formam momentos consecutivos no tempo) e montagem em 

uma cena (realidades separadas formam partes contingentes de uma imagem, através de 

sobreposição, múltiplos quadros e outros efeitos).  
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O processo de edição ou montagem já era sinalizado como conceito através das vanguardas, 

que romperam com a tradição da cópia fiel da realidade. O filme passa a ser capaz de 

ultrapassar sua natureza indexical (mostra objetos não existentes antes, transgride a realidade 

aparente). As imagens dos diferentes mundos (real e ficcional) não precisam coincidir, 

podendo manter identidades separadas. No entanto, apesar da composição digital37 ser usada 

para criar espaços virtuais diferentes da realidade, isso não necessariamente se faz regra. A 

Composição pode também aprimorar ou retratar espaços reais. 

Com a revolução digital, estratégias da estética da vanguarda ficaram embutidas em 

comandos e metáforas do software. Lev(2001) afirma que a Vanguarda como conceito 

encontra materialização no computador. O movimento artístico, que como um de seus 

princípios estéticos tinha a combinação de linguagens (animação, texto impresso, live action), 

se consolida/materializa na convergência entre elas, viabilizada pela revolução digital.  

Para Lev Manovich (2001), a revolução digital é, culturamente, localizada, parte de um 

processo evolutivo contínuo do movimento artístico de Vanguarda. Mediante a adoção de 

uma visão de processos artísticos-culturais que se adicionam. Notamos que, via aparato e 

dígito, a Vanguarda consegue extrapolar o campo das rupturas artísticas para ir além, 

possibilitando uma melhor forma de comunicação. 

O transtorno de espaço físico (realidade e ficção não necessariamente coincidentes), advindo 

das técnicas da montagem, foi trazido, segundo Manovich (2001), pela modernização38. 

Processo que privilegia signos mutantes e móveis em detrimento dos objetos originais e 

relações estáticas. Objetos se tornam signos móveis.  

O autor aponta para a lógica da linha de montagem de Ford para justificar a lógica da 

programação. A linha de montagem adotada na era industrial recaía na setorização do 

processo em atividades simples, capazes de fácil repetição. De acordo Manovich (2001), o 

Cinema seguiu esta mesma lógica, a da produção industrial, reposicionando todos os outros 

modos de narração com narrativa seqüencial, por uma linha de montagem de cenas na tela; 

cada cena, uma célula. Esse tipo de narrativa seqüencial divergia da narrativa espacial que foi 

regra na cultura visual da Europa durante séculos. 

                                                 
37 Operação digital que transforma o conceito de montagem e será analisada com mais profundidade em 
capítulos seguintes.   

38 Padronização como conseqüência do paradigma da sociedade industrial (divisão em módulos simples e 
facilmente reproduzíveis para montagem, na produção).  
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Como exemplo de montagem espacial e transtorno de espaço (realidade e ficção não 

coincidentes) a que Lev Manovich (2001) se refere, temos um paralelo entre a revista ou o 

jornal, que são representações de diferentes espaços físicos (escalas e informações diversas) 

coincidindo em um mesmo suporte. O computador, que apresenta diferentes espaços 

coincidindo em uma única tela eletrônica é outro exemplo. As montagens espaciais 

representam uma alternativa à montagem temporal tradicional, reestruturando seu modo 

seqüência e o substituindo pelo modo de apresentar a informação espacialmente e não 

somente em relação ao tempo.  

No entanto, os processos de montagem e síntese imagética, gerados pelo computador, não 

devem ser vistos como representações inferiores de nossa realidade por não serem captados de 

uma realidade factual. São representações realistas de uma realidade diferente. O cruzamento 

digital entre mídia e computador possibilita leitura dessa realidade diferente a partir de nossa 

referência de realidade. 

Em relação ao conceito de representação, muito utilizado por Manovich (2001)em sua 

análise39,  relativiza-se o uso do termo, envolvendo-lhe em significados diversos, de acordo 

com o objeto de discussão a que se associa, em cada assunto tratado.  

Em linhas gerais, para Lev Manovich (2001), todos os objetos de Nova Mídia são objetos 

culturais e representacionais, e ajudam a construir ou representar um referente externo, sendo, 

por isso, inevitável e primordialmente, parciais (privilegiam certos aspectos em detrimento de 

outros).  

Softwares e interfaces, como objetos de Nova Mídia são, portanto, representações; e são 

parciais, pois organizam dados de acordo com seus modos particulares de significado e 

existência. Assim, tanto os sistemas hierárquicos de arquivos (que organizam objetos cada 

qual em seu lugar próprio, garantindo-lhes função hierárquica); ou uma rede de hiperlinks 

(objetos não hierárquicos, mas de mesmo valor) são legítimos, sem que suas representações 

do ambiente digital obedeçam, contudo, à mesma lógica de representação. 

De acordo com Manovich (2001), a Nova Mídia é, em sua lógica estrutural, composta por 

uma hierarquia de níveis (camadas processuais de construção) não restrita a aspectos 

funcionais e técnicos, mas que se ampliam às questões relativas à linguagem.   

                                                 
39 Uma vez que ele considera o computador um meio de representação e o relaciona a muitos outros. 
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Retomando a importância de Vertov no paralelo traçado entre Nova Mídia e linguagem do 

Cinema, em “The man with a movie camera”,  Lev Manovich (2001) constata três diferentes 

níveis hierárquicos relativos à linguagem do cinema e aplicáveis à lógica representacional 

incorporada pelas Novas Mídias:  

- a ação de captura do material bruto (o cineasta gravando material para o filme). 

Ex: roteirização de hipermídia 

- o produto pronto em sua funcionalidade, contextualizado (as cenas da audiência 

assistindo ao filme pronto no cinema).  

Ex: o processo interativo, os caminhos passíveis de traço 

- o filme em si como produto configurado via seleção e montagem do material 

bruto.  

(seqüências gravadas, reunidas de acordo com a progressão de um único dia de 

atividades: acordar, trabalhar, lazer).  

Ex: as experiências, configuradas como tal. 

 

Os primeiros dois níveis representam metatextos (elementos de análise do texto, textos 

necessários à construção do texto); enquanto o terceiro é o texto em si.  

Assim como Janet (2003) detecta em sua definição de ambiente digital, existe na Nova Mídia 

de  Lev Manovich (2001) o caráter procedimental, em termos técnicos e de linguagem; ela é 

constituída mediante processos de reconfiguração e contextualização, como em Vertov, em 

que existem níveis básicos, geradores de níveis superiores, geradores de níveis superiores e 

assim por diante.  

Lev Manovich (2001) detecta em Vertov apenas três níveis, correspondentes à linguagem, 

mas poderíamos ir além e falar também em níveis hierárquicos técnicos (gravação do 

material, revelação do filme, seleção, montagem, tratamento; cada nível conduzindo, 

justificando e explicando a configuração do nível seguinte), do mesmo modo como operam 

em Nova Mídia (algoritmos produzindo funções, produzindo variações de comandos, 

produzindo perguntas, respostas, a assim por diante). 

Man with a movie camera não chega a ser considerado vanguarda, pois não se estrutura como 

linguagem. Propõe entroncamento e mistura de técnicas e efeitos como novo modo de fazer 

cinema, o que aponta, segundo Manovich, para uma característica intrínseca à mídia 

digitalizada: a possibilidade de mudança e intervenção exponencialmente infinitas.  
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Vertov é classificado por Lev Manovich (2001) como cineasta de base de dados imaginários 

na mídia-arte moderna, o primeiro a se utilizar de efeitos de imagem com status de 

significado, nos eventos.  

Segundo Manovich (2001), Vertov referencia o estudo da Nova Mídia porque prova ser 

possível tornar o efeito, na imagem, uma linguagem artística. A técnica de obter imagens e 

manipulá-las pode ser usada para decodificar o mundo (é o que Vertov denomina como kino 

eye). O cineasta leva o espectador a seu modo de pensar e ver o mundo, dividindo com este 

espectador a descoberta de uma nova proposta de linguagem. Podemos apontar o que Janet 

Murray (2003) chamaria de um maior estado de agência do espectador ou, ao menos, uma 

indicação desse estado de agência como antecipação de tendência. 

De acordo com Vicente Gosciola (2003), é no inicio do século XX, em sua fase de busca pela 

representação da realidade, que o Cinema consolida-se como técnica e linguagem. Nesse 

primeiro, momento a narrativa chamada clássica organiza-se de forma a dar tratamento linear 

ao roteiro e a torná-lo facilmente compreensível ao espectador. Alguns elementos de sua 

composição revestem-se do uso convencional de linguagens, o que cria uma cultura de acesso 

à mensagem, então transposta do roteiro (texto) à imagem.  

Pode-se dizer que tais elementos funcionam como espécie de interfaces (movimentos, 

enquadramentos, contracampos e outros conceitos), até hoje presentes na cinematografia. 

Formata-se um vocabulário do Cinema (GOSCIOLA, 2003).  

Correspondente ao período das vanguardas artísticas, passa-se a narrativa descontínua, via 

inserções e alteração de elementos com função de alterar a linearidade espacial e/ou 

cronológica da narrativa, despertando o espectador para a leitura associativa mais 

participativa, transgressora.  

Essa transgressão traz à nova mídia conceito valiosíssimo: o processo de composição da 

metáfora como figura mediadora na relação emissor-receptor, no processo comunicacional. 

Por exemplo, Vertov, em sua pesquisa, tentou modos diferentes de superar os limites da visão 

humana (deslocamento de câmera, velocidade do filme, montagem). A câmera, ou seja, parte 

do aparato de construção da mensagem, passa a funcionar como personagem. Por isso, de 

acordo com  Lev Manovich (2001), Man with a movie camera não é apenas um filme de base 

de dados informativos, técnicas e operações visuais, mas base de dados a novas operações de 
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interface que, juntas, transcendem a simples navegação pelo espaço físico, até então proposta 

regra da linguagem da imagem em movimento. A movimentação adquire significado.  

Pode-se dizer que a pesquisa de Vertov (kino-eye) é, em si, uma interface, uma forma de 

acesso tanto ao processo quanto à proposição de sua obra (MANOVICH, 2001).  

 

2.2 Interfaces como elementos básicos na comunicação digitalizada 

 

Já que citamos interface, passemos à definição das interfaces entre homem e computador, as 

facilitadoras primárias de nossas relações com o aparato digital.  

Segundo  Manovich (2001), HCI (human computer interface) é a interface para dados do 

computador (um exemplo analógico comparativo traduz como “um livro é interface para o 

texto”, um modo de acesso). Assim, o Cinema, como demonstra Vertov, pode ser uma 

interface para eventos que ocorram no espaço tridimensional, uma forma de acessar esse 

evento, já que não se pode estar lá. Como antes a pintura fazia, o Cinema traz imagens 

familiares de realidade visível, ordenadas em um quadro retangular (a tela).  

A estética dessas composições na tela vai do superficial ao aprofundado, da escassez à 

densidade informativa40. O autor relaciona a densidade dos desenhos detalhados, à densidade 

das apresentações contemporâneas da informação (os portais da Web, com hiperlinks e as 

interfaces populares de softwares que trazem os comandos de informação simultaneamente). 

Essa simultaneidade informativa é análoga ao detalhamento pictórico dos objetos em uma 

mesma na tela. 

Outro tipo de linguagem utilizada no ambiente digital são as múltiplas janelas, utilizadas 

como Interfaces Gráficas (GUI graphical user interfaces)41, acesso via convenções gráficas. 

Formas culturais baseadas em imagens móveis passaram a adotar padrões similares aos das 

múltiplas janelas. Segundo Lev Manovich  (2001), o Cinema digital deve caminhar na mesma 

direção, especialmente quando a limitação de largura de banda desaparecer e a resolução 

                                                 
40 Como exemplo de superficialidade informativa, estão os ícones gráficos ou interfaces gráficas com função de 
informar para identificação; já como densidade informativa, poderíamos colocar a internet em seu aspecto de 
multiplicidade de hiperlinks e interconexões.   

41 Imagem que funciona como código, sinalizando sua função com o intuito de tornar mais fluida a 
comunicação entre usuário e aparato.  
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melhorar. Lev crê que as próximas gerações do Cinema vão incorporar a estética das 

múltiplas janelas, o que ele chama de Macrocinema42. 

De acordo com Lev Manovich (2001), as Interfaces Gráficas (GHI- Graphical User 

Interfaces)  trouxeram valores modernos de clareza e funcionalidade. Capacitaram uma visão 

do futuro que veio influenciar outras áreas da cultura (desde puramente práticas e técnicas, até 

conceituais). As interfaces se tornaram, de tecnologia particularizada, a filtro de toda cultura 

(forma de mediação a todo produto cultural). A cultura, passada e presente, veio a ser filtrada 

pelo computador com suas Intefaces Homem-Computador (HCI- Humam Computer 

Interface). 

Analisando sob o campo da Semiótica, Lev aponta que uma interface de computador age 

como código que carrega mensagens culturais em uma variedade de mídias. Na comunicação 

cultural, um código não é somente um mecanismo neutro de transporte, mas afeta a 

mensagem transmitida. Um código pode gerar seu próprio modo de ver o mundo, seu sistema 

lógico ou ideológico; as mensagens culturais ou linguagens criadas com determinado código 

serão limitadas por seu sistema.  

A interface delineia como o usuário concebe o computador; determina como o usuário pensa 

qualquer objeto de mídia acessado via computador. A interface impõe sua lógica.  

Um sistema hierárquico digital, por exemplo, assume a lógica de que existe um universo 

organizado, onde cada componente possui valor específico e funcional; já estruturas como a 

WWW (World-Wide Web) assumem que os valores entre os componentes não se diferenciam 

hierarquicamente. Ou seja, a interface dá acesso a determinado tipo de informação de acordo 

com seu universo estrutural e traz embutida a sua mensagem, o padrão proposto, 

acompanhado do dado a que se refere. Através das mesmas interfaces, trabalhamos e nos 

divertimos (via as mesmas ferramentas e metáforas de interfaces gráficas, bem como via o 

mesmo aparato digital físico como o mouse, teclado, etc).  

Manovich (2001) afirma que as Interfaces homem-Computador (HCI) tornaram-se códigos 

semióticos fundamentais para a sociedade de informação, afetando, portanto, o processo de 

concepção de objetos culturais e artísticos. Um padrão comum constatado é a pluralização de 

                                                 
42 Hipercinema: experiências audiovisuais com narrativa em hipertexto, apoiadas em bancos de dados através 
dos quais o interator pode montar seu próprio filme. 
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interfaces para acesso ao mesmo conteúdo (o mesmo dado podendo ser representado e 

acessado de diferentes maneiras). 

Adentramos, em se tratando desse padrão específico de pluralização da interface gráfica de 

acesso, a uma questão interessante, que é a relação entre conteúdo e interface. Lev Manovich 

(2001) propõe pensarmos os trabalhos artísticos como objetos de Nova Mídia divididos nesses 

dois diferentes níveis: conteúdo e interface, o que seria equivalente a conceitos mais antigos 

da relação entre forma-conteúdo ou conteúdo-mídia na arte convencional.  

Assumindo tal lógica conteúdo-interface, temos que o conteúdo do trabalho artístico é 

independente da mídia a que está condicionado, ou do seu código; ele existe antes de sua 

concepção material. O conteúdo do trabalho passa a estar muito mais ligado ao modo de 

acesso do receptor à mensagem.  

Segundo Manovich (2001), o raciocínio do conteúdo preexistente, anterior à concepção 

material, pode ser aplicado à visualização de dados quantificados e à arte clássica, devido a 

suas convenções representacionais bem delimitadas, mas não encontra correspondência na 

Arte Moderna, que assume conceitualmente que materialidade é parte da mensagem; forma é 

parte do conteúdo. 

Mas, ainda segundo Lev Manovich (2001), existe um paradoxo envolvendo a relação 

conteúdo-interface (conteúdo como anterior à interface) em trabalhos artísticos de Nova 

Mídia: muitos destes trabalhos têm (assim como todos os objetos de Nova Mídia) uma 

dimensão informativa. Na esfera informativa, de dado quantificado, passível de leitura e 

análise, justifica-se a separação entre conteúdo e interface. Por outro lado, os trabalhos 

artísticos em Nova Mídia possuem dimensões estéticas próprias (configurações particulares 

de forma, experimentação do tempo e espaço) que os fazem ser classificados como Arte. E 

sob esse aspecto é a interface que traz materialidade e experiências únicas ao usuário. 

Alterações na interface significam mudança no conteúdo do trabalho. Neste sentido, pensar 

em interface como nível separado do conteúdo é eliminar o status de Arte dos trabalhos, em 

Nova Mídia.  

De fato, arte digital ainda é palco de muitas discussões, uma vez que a técnica teve seu 

conceito separado do conceito de Arte, sobretudo em se tratando de ambiente digital. Estamos 

acostumados a associar técnica digital a produto de mercado.  
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Segundo Diego de Assis (2005)43, inicialmente, a Arte passou a utilizar ferramentas da 

linguagem da programação e programas especializados para edição de vídeos digitais, a 

Videoarte. Depois, o uso da técnica digital expandiu-se a outras ramificações artísticas.  

Hoje, em uma exposição, por exemplo, quadros e esculturas convencionais podem ser 

substituídos por sensores de captura de movimento, grandes telas de projeção, teclados, 

mouses e computadores. O aparato muda a visão do homem em relação ao mundo e, portanto, 

deve haver uma nova forma de representá-lo, uma nova arte. Eventos como o FILE retratam 

experiências estéticas relacionadas à tecnologia digital e a esta Nova Arte. 

Um exemplo é o trabalho de Matt Roberts, artista americano que expôs no Festival 

Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE), organizado em São Paulo em 2005. 

Seu trabalho consistia em um táxi-instalação, equipado com sistema GPS (sistema de 

localização por satélite) que permitia ao passageiro criar uma espécie de obra, de acordo com 

a trajetória que pedisse ao motorista. A obra seria a trajetória ”desenhada” no monitor de 

cristal liquido que ficava dentro do carro. O interator acompanhava os traços conforme o 

caminho ia sendo executado.  

Outro exemplo, do artista Mongens Jacobsen, uma alusão à obsolescência tecnológica, 

consistia na transformação de um PC ultrapassado em toca-discos de vinil, já primitivo. 

Uma vertente do FILE é o Hipersônica, evento audiovisual que representa a convergência de 

linguagens ocasionada pela digitalização midiática, as conexões entre imagens, sonoridades e 

hipertexto. A própria constituição do evento em nível físico é uma analogia ao espaço virtual, 

segundo Daniel Gonzáles, o curador do Hipersônica.  

As apresentações (de shows de música eletrônica, a exposição e discussão de projetos 

audiovisuais) acontecem simultaneamente, fazendo com que as pessoas naveguem por entre 

as atividades, exercitando-se como interatores, como se estivessem em uma grande rede.  

Apesar das todas iniciativas em relacionar Arte à técnica digital, não é surpresa alguma que 

ainda encaremos tal associação com certo preconceito. A História da Arte sempre privilegiou 

os modelos artísticos tradicionais. Outras manifestações, como cinema e foto, sendo 

contemporâneos da pintura e escultura, só há pouco tempo começaram a ser consideradas 

                                                 
43 Assis, Diego de. Qual o limite entre Arte e Tecnologia? O Estado de São Paulo- Link- 31outubro 2005. 
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formas de expressão artística. Modalidades mais discriminadas, como a videoarte e a 

videoinstalação, são consideradas por muitos críticos como mero emprego de tecnologia 

casual. Ou seja, ainda propõe-se, institucionalmente, a visão separatista entre arte e 

tecnologia.   

Segundo Lev Manovich, (2001)  o caminho de quase todo novo tipo de expressão que se 

encontra em fase introdutória parece ser um inicial estranhamento, superado por um 

desenvolvimento que sofre influência dos modos anteriores de expressão, seguindo para a 

posterior acomodação da linguagem ainda imatura, geralmente antes que ela alcance seu 

pleno potencial ou realmente se constitua como tal.  

Isso ocorre freqüentemente em relação à tecnologia associada à Arte; pouco ou nada se 

experimenta em termos de linguagem artística via uso de ferramentas tecnológicas. O objeto 

configurado nem sequer chega a ser explorado em termos de linguagem e, muitas vezes, nem 

é considerado Arte pelo simples fato de atender ao uso da tecnologia como ferramenta de 

exploração. 

Não buscamos tratar, de fato, dos méritos de objetos e conceitos artísticos. Nem queremos  

entrar no âmbito do que é ou não Arte em termos teóricos e filosóficos, mesmo porque essa é 

uma discussão infindável e não está direcionada aos nossos objetivos práticos de pesquisa. 

Suponhamos que a tecnologia possa ser responsável pela evolução artística, via novas formas 

de leitura e/ou criação de outros tipos de linguagem, constituição de novas interfaces de 

acesso ao material de expressão do artista. Opinião própria, nada científica.  

Se Hipermídia pode ser arte? Se Hipermídia pode ser apenas Ciência, meio de validação de 

argumentos? Questão do uso que se faça, intento que se busca. Por que não aliar Arte e 

Ciência?   

Ainda estamos em fase inicial de aceitação destes objetos-meios de formato digital, que não 

devem ser rotulados veículos de arte ou apenas de conteúdos científicos ou de tecnologia 

mercantilista. Mas essa é uma longa discussão, científica ou não; cientifica e não. 

De acordo com informações retiradas do site Hipermídia.info, estamos diante de um novo tipo 

de tecnologia (digital) capaz de influenciar os modos de produção da imagem. A 

digitalização, como revolução tecnológica que afeta a imagem, segundo artigo do site, não é 

diferente de outras evoluções técnicas que ocasionaram revoluções na linguagem, inclusive 
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artística, não se podendo deixar de lado as transformações econômicas e socioculturais 

conseqüentemente envolvidas.  

Então podemos dizer que estamos diante de um novo processo de codificação e 

decodificação, de uma nova comunicação e, portanto, podemos esperar todas as imprevisíveis 

conseqüências advindas desta transformação. A relação Arte-Tecnologia, Interface-Conteúdo 

e outras tantas sob influência dos novos modos de comunicação são apenas aspectos que, de 

uma forma ou outra, serão reconfigurados.  

A respeito do que Lev Manovich (2001) coloca como paradoxo envolvendo a criação artística 

em Nova Mídia (a relação conteúdo-interface comprometendo, sob alguns aspectos, o status 

de Arte de objetos artísticos em Nova Mídia), o artigo Arte e Tecnologia defende que arte e 

técnica, especificamente, estão ligadas, independentemente da forma que assumam, ou seja, 

da relação entre forma e conteúdo assumida para expressão.  

Tecnologia advém de técnica, que significa conhecimento científico das operações. Técnica, 

por sua vez, tem sua origem no grego tekné, que, traduzido para o latim, tornou-se ars e artis; 

em português, Arte. Existe, como sugere a origem, uma intrínseca relação entre técnica e arte, 

o que implica certo processo científico envolvido na composição artística.  

A técnica migrou do campo da arte para o campo da ciência e da indústria conforme esses 

campos foram crescendo em importância na sociedade, o que pode ter dado a impressão de 

separação entre arte e técnica e arte e tecnologia. 

Segundo definição do artigo, a Arte une descoberta à realização decorrente desta; transpõe o 

indivíduo de seu universo cotidiano de tarefas limitantes (por repetitivas) para novas esferas 

de visualização e compreensão do mundo. O design pode ser considerado Arte; mas uma arte 

que tem objetivo específico; uma arte direcionada ao mercado. O design une a Arte à técnica, 

de forma explicita e condicional ao seu princípio de funcionamento (ARTE e TECNOLOGIA, 

2005).  

Não podemos, de forma alguma, afirmar que o designer não está envolvido em um processo 

de busca por significados estéticos e alusivos ao campo do sensível. Também não podemos 

dizer que ele não faça uso de uma ou várias técnicas muito específicas para isso. Como então, 

descartarmos a Arte da concepção de um objeto midiático ou vice-versa? Independentemente 
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da forma ou conteúdo que assumam, de seu caráter essencialmente estético, ou 

prioritariamente informativo, Arte está envolvida na construção de objetos de Nova Mídia.  

De fato, existem objetos que são essencialmente produzidos para serem funcionais, mas, 

sobretudo, quando se trata de imagem e composição da imagem (seja da imagem estática, seja 

da imagem em movimento, seja um conjunto de imagens roteirizadas), temos grande 

possibilidade de adentrarmos no campo do sensível e da esfera artística. Talvez essa seja uma 

possível vertente a ser adotada pelos profissionais de design direcionados ao mercado. 

Elaboração e preocupação estética também podem incrementar vendas e trazer um público 

mais atento à qualidade, apto a novas transformações mais sofisticadas da linguagem.  

Sofisticação de linguagem não deve ser confundida obrigatoriamente com elitização de 

linguagem. Qualidade de produção é que deve ser a regra. E Arte nunca deixou de ser 

caminho ao incremento qualitativo, nem mesmo em se tratando de Ciência ou Tecnologia 

(que erroneamente teimamos em manter dissociadas dos eventos artísticos com freqüência 

maior do que gostaríamos de admitir). Um pouco mais de perto, podemos até dizer, sem 

grandes pretensões comprobatórias, que Arte e Ciência chegam a ser complementares, ainda 

que sob o aspecto mais trivial de sua essência: a descoberta. 

Para Manovich (2001), a relação “conteúdo-interface” no Design em Nova Mídia difere 

daquela relação conteúdo-interface detectada na Arte em Nova Mídia, onde tal conexão é 

quase sempre motivada (forma em função do conteúdo, indissociáveis). Em Arte Nova Mídia, 

a interface faz parte do conteúdo, não devendo haver separação, segundo ele; já em Design, 

muitas vezes, a funcionalidade antecipa-se à forma do objeto. 

Em se tratando de Arte Nova Mídia, a idéia de conteúdo preexistente também não encontra 

eco nos trabalhos artístico geradores de dado em tempo real. Ao programador cabe formatar 

algumas condições iniciais, regras e procedimentos que controlam a geração de subseqüentes 

ações (dados iniciais como genótipos, expandidos a fenótipos pelo computador). O conteúdo 

deste tipo de trabalho artístico, inclusive como experiência estética, é resultado da 

colaboração entre artista, programador e programa; ou artista/programador e programa/ 

usuário; é atual, dependente da forma e experiência estética proporcionada pela interface 

proposta. 
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Design e produção da imagem na era digital podem e devem ser feitos artesanalmente, 

artisticamente. E esse parece ser o conceito subjacente à virtualizaçao da produção 

audiovisual: a recuperação de um processo criativo que foi estandardizado pelas regras 

macroeconômicas da produção em massa e o envolvimento com esse processo. Tal 

proposição pode ser uma das diretrizes qualitativas deste novo mercado do audiovisual, no 

caso específico da pesquisa, o mercado assinalado pela introdução da TV digital de alta 

definição.  

 

Interfaces Culturais  

Para um melhor entendimento sobre a funcionalidade da interface, nos diferentes níveis 

hierárquicos em que atua, devido a sua ampla e diversificada utilização, Lev Manovich 

propõe uma divisão. Entraremos mais especificamente, em princípio, na análise do campo das 

interfaces sob aspecto cultural, ou seja, elementos da cultura que influenciaram a 

configuração das mídias digitalizadas e dos mecanismos de acesso, a fim de melhor 

entendermos de que modo esses elementos são responsáveis pelas relações entre seres 

humanos e computadores. 

Partiremos para uma análise do que ele considera como as três principais das interfaces 

culturais, aquelas que representam transferência de dados culturais ao ambiente digital, o que 

possibilita nosso acesso e entendimento à linguagem computacional. 

Segundo Lev Manovich (2001), as Interfaces Homem-Computador (HCI), de forma genérica, 

descrevem os modos pelos quais o usuário interage com o computador. Incluem os 

dispositivos físicos de entrada e saída (monitor, mouse, teclado, tela) e consistem em 

metáforas usadas para conceitualizar a organização do dado de computador. Essas interfaces 

entre homem e computador (HCI) incluem ainda modos de manipular dado, ou seja, 

gramática de ações significantes que o usuário pode utilizar (comandos como copy, delete, 

start).  

O termo Interface Homem Computador (HCI) foi criado quando o computador ainda era 

considerado ferramenta, mero simulador de máquina de escrever, pincel ou régua, e sua 

função era reproduzir conteúdo cultural que, uma vez criado, seria armazenado e distribuído 

em mídia apropriada.  
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No final de 90, com o crescimento do uso da Internet, o computador tornou-se também uma 

máquina de mídia universal, usada para criar, distribuir e acessar todos os outros tipos de 

mídia. A partir do momento em que as formas de cultura passaram a ser distribuídas em base 

computacional, passamos a interfacear (comunicar) não apenas com o computador, mas, 

também, com a cultura codificada da forma digital. 

Surge o conceito da Interface Cultural. “As Interfaces Culturais, segundo Lev Manovich 

(2001), são as Interfaces Homem-Computador-Cultura (HCCI: human-computer-culture 

interfaces); os modos pelos quais os computadores apresentam e nos permitem interagir com 

dados culturais. (MANOVICH, 2001, p. 69).  

São as interfaces usadas por designers de Web sites, CD Rom e DVD, enciclopédias 

multimídia, games e outros objetos Nova Mídia para criar elo de comunicação entre homem e 

computador via elementos reconhecíveis, implícitos aos mecanismos de linguagem que 

utilizamos.  

As Interfaces Culturais (HCCI) são representadas de formas especificas. Sua aparência e 

construção constituem uma entre infinitas possibilidades de apresentação, optando-se pela 

forma mais viável e funcional ao momento histórico, aquela que possibilite o melhor 

entendimento. Apenas uma pequena série de ações, estruturas gramáticas e metáforas 

possíveis são escolhidas para representar uma Interface Cultural. Os critérios de escolha 

baseiam-se, sobretudo, nos elementos das formas culturais mais familiares e, portanto, de uso 

mais amplo. Lev Manovich (2001) cita três dessas formas, que ele considera as mais 

significativas: Cinema, Palavra Impressa e Interfaces Homem-Computador (HCI) para fins 

gerais. 

Assim, Cinema como Interface torna-se atalho para todos os elementos de percepção, 

linguagem e representação cinemáticas. A presença desses elementos (câmera, tempo, técnica, 

etc) como reservatórios culturais está não apenas nos filmes, mas nos panoramas, lanternas 

mágicas, TV, teatro , vídeo, games, etc. 

A Palavra Impressa como interface se refere a uma série de convenções desenvolvidas há 

séculos (antecedentes mesmo à invenção do impresso) e usadas hoje sob diversos formatos 

que envolvam o conceito básico de página como retângulo informativo, caixa de conteúdos e 

índices (de revistas a livros, home pages e manuais de instrução).  
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Partiremos à análise desses dois universos de linguagem formatadores de modos de acesso aos 

dados computacionais. Mesmo porque texto e imagem são elementos essenciais à 

conceitualização do novo formato que se busca à mídia televisiva.  

No caso das Interfaces Homem-Computador (HCI) de proposição geral, a historia é menos 

longa, uma vez que se desenvolve no momento em que as interfaces se tornaram convenção 

para operar o computador e, por conseguinte, a linguagem cultural (1950).  

Analisaremos esta modalidade de interface (HCI), em conjunto à análise das interfaces 

culturais, como vias de acesso a ações e operações por computador; já que as interfaces, de 

forma geral, estão intimamente ligadas e condicionadas ao modo operacional, conceitual e 

técnico do ambiente digital.  

É importante frisar que não se deve pensar em Interface Homem-Computador de uso geral 

(HCI), Palavra Impressa e Cinema, como pertencentes a esferas diferentes – todos 

representam modos de acesso à informação. A divisão é por mero caráter de melhor 

visualização do processo e melhor análise dos elementos que compõem o que buscamos como 

linguagem midiática digital. 

Segundo Lev Manovich (2001), as Interfaces Homem-Computador de uso geral (HCI) têm 

muito em comum com as outras duas formas culturais tradicionais. Também representam uma 

tradição cultural que oferece, tanto quanto o Cinema e a Palavra Impressa, elementos de 

representação de memória e experiências humanas. Sua linguagem consiste em objetos 

amostrados, organizados em sistemas de arquivos hierárquicos, sistemas de arquivo não-

hierárquicos (como hipermídia) e bases de dados. A Palavra Impressa e o Cinema também 

podem ser vistos como interfaces, pois alinhavam dados, têm sua própria gramática, suas 

próprias metáforas e oferecem interfaces físicas próprias. Tanto a Palavra quanto o Cinema 

estão se libertando do aparato de armazenamento tradicional a que estavam submetidos e 

encontrando uso mais ampliado, uma vez que a mídia, em seu aspecto geral, pôde ser 

digitalizada e escapar do paradigma de dependência física de aparato específico. 

Para o usuário, as três Interfaces Culturais, Texto, Cinemática e Interfaces Homem-

Computador (HCI) existem em um mesmo plano. 

Cada uma dessas interfaces culturais tem desenvolvido seus modos únicos de organizar a 

informação, operá-la, apresentar e correlacionar espaço e tempo e estruturar a experiência 
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humana no processo de acesso à informação. De acordo com Lev Manovich (2001) o Cinema, 

a Palavra Impressa e as HCI de uso geral são os três principais reservatórios de metáfora e 

estratégia para organizar informações que alimentam as Interfaces Culturais.  

Segundo Lev Manovich(2001), o Texto foi a primeira mídia a ser digitalizada – é usado como 

metalinguagem do computador, um código através do qual todas as mídias são representadas. 

Pode ser considerado um meio primário de comunicação entre computador e usuário. Se o 

texto é metalinguagem do computador, conseqüentemente, as Interfaces Culturais herdam os 

princípios da organização textual. A página é um desses princípios.  

As Interfaces Culturais tornam-se familiares através do uso da Página como interface, ao 

mesmo tempo que o conceito de página como simples facilitador tende a expandir-se, o que se 

faz possível através do computador.  

Em 1984, a Aplle introduziu uma Interface Gráfica (GUI) sob forma de informação em 

janelas subseqüentes, a metáfora de uma série de páginas de livro. Em 1987, com o Hipercard, 

pôde-se acrescentar elementos multimídia às páginas, bem como estabelecer conexões entre 

elas. Mais tarde, HTML possibilitou a criação de documentos distribuídos, permitindo que 

partes diferentes desses documentos pudessem ser acessadas em diversos computadores 

ligados em rede. 

Com isso, iniciou-se um longo processo de virtualização da página, que foi se tornando mais 

fluida e instável. As Interfaces Culturais foram expandindo a definição da página, misturando 

suas diferentes formas históricas tradicionais.  

Em meados da década de 90, as Web Pages já incluiam enorme quantidade de elementos 

midiáticos, mas ainda embutidos no formato tradicional da página (retângulo acrescido de 

texto).  

Dois browsers foram responsáveis pela mudança da natureza tradicional da página:  

-Web Stalker (que passou a enfatizar a natureza hipertextual da Web, ao invés de submetê-la 

às páginas estáticas, e deu ênfase à rede de hiperlinks que conectam essas páginas).  

- Netomat (usa uma palavra ou frase colocada pelo usuário na busca e extrai o que lhe é 

correlato em outros programas).  
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Surge novo modo de organizar e acessar textos que pouco se parece com a tradição do  

livro: o hiperlink, que liberta as partes conectadas de relações hierárquicas, e as fontes passam 

a ter o mesmo peso. 

Segundo Lev Manovich (2001), uma vez que a Palavra Impressa está ligada à Retórica, pode-

se criar uma nova Retórica, hipermidiática, que faça uso do hiperlink para validar o 

argumento, e não para desviar dele a atenção. O indicador mais relevante à aceitação de tal 

proposição, segundo ele, é a decadência da Retórica na era moderna.  

Escolas clássicas e medievais definiram centenas de figuras de retórica. Em meados do século 

XX, o lingüista Roman Jackobson44 (1962 apud MANOVICH, 2001, p.77), influenciado pela 

lógica binária da computação, reduziu-as à metáfora e à metonímia, resumindo o modo de 

operação de que se faz uso o computador.  

A World-Wide Web (WWW), com seus documentos não-organizados hierarquicamente, é 

uma atualização da figura da metonímia. O RAM (Random Access Memory) implica 

igualmente anular a hierarquia, jogar os dados de uma só vez para o usuário, que cria seu 

caminho, diferente das outras formas de organização midiática, onde o dado era organizado 

seqüencial e linearmente, pressupondo uma continuidade narrativa, uma evolução 

argumentativa, uma Retórica direcionada.  

Segundo Lev Manovich (2001), a partir destes conceitos de não-hierarquia trazidos pela 

utilização do computador e suas faces de acesso à informação, uma Nova Retórica 

relacionaria-se muito mais ao corpo total de elementos, do que a uma lógica argumentativa 

que se cercasse de uma leitura seqüencial ou narrativa destes elementos. 

Uma conseqüência da não-hierarquia, e efeito-chave da pós-modernidade, como dito pelos 

críticos da década de 80 e reforçado pelo autor, é a espacialização (privilégio do espaço em 

detrimento do tempo, o que corresponde à recusa às longas narrativas). O computador como 

mídia acompanhou a espacialização proposta, através da substituição de arquivos seqüenciais 

por memória de acesso randômico (RAM); da substituição da organização hierárquica da 

informação pelo hipertexto; da ‘preterização’ do movimento psicológico das narrativas de 

                                                 
44 JACKOBSON, Roman. Deux aspects du language et deux types d aphasie, in Temps Moderns, n 188. Jan. 
1962. 
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lógica seqüencial por movimento físico proposto pelos games. O tempo passou a ser 

secundário, subserviente ao espaço. 

Se há uma nova Retórica ou Estética possíveis, para Lev Manovich, ela diz respeito a espaço 

e busca argumentativa do sujeito interator, muito mais do que ao tempo do escritor ou orador. 

A sobreposição do espaço sobre o tempo, assistida nas últimas décadas, leva à ampla e 

progressiva utilização dos elementos cinemáticos (afinal as novas gerações de designers e 

usuários crescem sob a influência televisiva) e à conseqüente desvalia da Palavra Impressa. 

Segundo Lev, a cinemática se tornou o meio básico pelo qual os usuários acessam e interagem 

com dados culturais. Mas em contraste com a cinemática aplicada ao Cinema, em que os 

usuários entendem a linguagem, mas não podem comunicar-se através dela, os usuários do 

computador podem falar a linguagem a partir do uso das interfaces (mandar e-mails, 

arquivos).  

Esta comunicação é facilitada porque as Interfaces Culturais são amplamente usadas e 

facilmente apreendidas, uma vez que se baseiam em formas culturais já familiares. Assim 

como o Cinema trouxe referências do teatro e das lanternas mágicas, as Interfaces Culturais 

atuais carregam princípios do Cinema e da Palavra Impressa. 

Segundo Lev Manovich (2001), mais importante das influências do Cinema no uso das 

Interfaces Culturais é a câmera móvel. O modelo de câmera móvel se tornou modo aceitável 

de interação com qualquer dado representado em três dimensões (tudo, na linguagem do 

computador). Conforme a cultura do computador espacializa, gradualmente, representações e 

experiências, submete-se à gramática da câmera para acesso de dados (gramática da câmera: 

Zoom, tilt, pan, track).  

Outra influência cinemática que persiste nas Interfaces Culturais é o quadro retangular de 

realidade representada (mais precisamente, a tela).  

Desde a Renascença o quadro funciona como janela para um outro espaço maior. A tela 

divide o espaço em onscreen (contido na tela) e outscreen (fora da tela). A janela em 

Interfaces Homem Computador (HCI) representa a visão espacial de um documento maior, 

com a vantagem da mobilidade do quadro. As interfaces em Realidade Virtual (VR) também 

obedecem à estrutura do quadro parcial da realidade, assim como ocorre no Cinema. Agora, 

no entanto, o usuário detém o controle. 
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Elemento por elemento, a linguagem do Cinema está sendo incorporada ao computador 

(perspectiva de um ponto linear, câmera móvel, janela retangular, convenções 

cinematográficas e edição, pessoas digitais baseadas em atuação convencional). Segundo 

Manovich, sua linguagem encontrou novo uso; seus modos de leitura e percepção tornaram-se 

modos de trabalho e vida; suas estratégias estéticas, princípios de software.  

 

O acesso aos dados via HCI 

Segundo Lev Manovich (2001), o computador está abrigando formas diferentes de aplicação 

para acessar e manipular dados e experiências culturais. As interfaces continuam recaindo em 

metáforas antigas e gramaticais de ação, ao mesmo tempo que utilizam elementos de 

Interfaces Homem Computador HCI de uso geral (janelas, boxes, menus, etc). 

Lev Manovich coloca que podemos pensar em Interfaces Homem-Computador (HCI) como 

um tipo de medium, segundo a definição de Jay Bolter e Richard Grusin45 (1999 apud 

MANOVICH, 2001 p.89): medium é definido como aquilo que remedia, ou seja, traduz, 

remodela e reforma uma outra mídia, em forma e conteúdo. Com isso, o medium ou meio 

incorpora e combina convenções destas outras mídias.  

Assim, além de incorporarem convenções do ambiente físico construído pelo ser humano e 

serem transformadas em termos de funcionalidade midiática, as Interfaces Homem-

Computador (HCI) continuam mudando em termos de aparência, em resposta a como os 

computadores são usados em determinado período.  

As Interfaces Culturais, desde a década de 90, alternam-se entre duas formas de 

interatividade: a riqueza de possibilidades de controle provida pelas Interfaces Homem-

Computador de uso geral (HCI) e um tipo de experiência, travestida, imersiva, promovida 

pela mídia tradicional. Enquanto as Interfaces Homem-Computador (HCI) possibilitam ações 

detalhadas e sofisticadas em relação ao dado a ser recuperado e trabalhado, objetos culturais 

tradicionais posicionam o usuário como mero espectador, estruturado em uma visão fixa.  

                                                 
45 *BOLTER, Jay e Richard Grusin. Remediation: Understanding New Media. Cambridge. Mass: MIT Press, 
1999.Os autores propõem que toda mídia trabalha com o principio da mediação (traduzir e remodelar uma 
outra mídia em nível de forma e conteúdo), ao contrário da visão moderna convencional, que confere a cada 
mídia características próprias.  
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Para Lev Manovich (2001), as Interfaces Culturais contemporâneas mediam (remodelam, 

reformam e misturam) essas duas formas incompatíveis de acesso à informação.  

O autor coloca como exemplo dessa mediação entre incompatibilidades a relação entre tela de 

computador e o conceito trazido pelas formas culturais tradicionais. Se, por um lado, as 

Interfaces Homem Computador (HCI) têm por função mostrar ao usuário os objetos que 

podem ser ativados, existe a proposta clara da funcionalidade – as Interfaces Culturais 

geralmente maquiam a funcionalidade, escondem os hiperlinks em um campo 

representacional contínuo. O acesso aos hiperlinks é feito através de tentativa e erro; os 

campos devem ser descobertos pelo usuário. Deste modo, o conceito de tela combina duas 

tradições pictóricas distintas: o ilusionismo representacional e o painel de controle; ou melhor, 

imagem como espaço de ação e como instrumento de ação. 

As Interfaces Culturais tentam um meio-termo entre as convenções de Interfaces Homem-

Computador de uso geral (HCI) e as formas tradicionais da cultura, vistas anteriormente. Ou 

visto sob outro aspecto, um meio-termo entre o princípio da consistência da HCI (ou seja, os 

mesmo elementos usados em diferentes aplicações, a funcionalidade) e a originalidade.  

Exemplo dessa mediação (consistência HCI e paradigma cultural pós-moderno que satura o 

uso original dos objetos) é a utilização da Palavra e do Cinema como Interfaces Culturais, 

conforme analisamos anteriormente. Cinema e Palavras fazendo mediação entre uso funcional 

de elementos HCI, que lhes é proposto, e a lógica de objetos culturais tradicionais, que lhes é 

própria.  

Esta relação pode ser extrapolada para a relação Cinema e Palavra. Para Lev Manovich 

(2001), eles competem entre si. A Palavra propõe que a tela seja densa, superfície de 

informação; o Cinema considera a tela uma janela ao espaço virtual. 

Essa linguagem híbrida das Interfaces Culturais, resultado do cruzamento entre Interfaces 

Homem-Computador (HCI) de uso geral e formas tradicionais da cultura, proposta a partir da 

década de 90, é, para Lev Manovich (2001), apenas uma das possibilidades históricas de 

desenvolvimento da linguagem de acesso ao computador. Potencialmente, as Interfaces 

Culturais poderiam recair por completo sobre metáforas ou ações de um padrão de Interfaces 

Homem-Computador (HCI) e a mera funcionalidade. 
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Através da mediação que propõem, as Interfaces Culturais objetivam criar sua própria 

linguagem, estruturando a conexão entre metáforas e formas tradicionais de cultura e modos 

de controle desenvolvidos em Interfaces Homem-Computador (HCI); muito mais do que 

simplesmente usar as HCI como fonte. Afinal, como visto até agora, é a partir dessa 

negociação que o computador pode maximizar sua utilização como instrumento flexível 

utilizado para a realização de um grande número de atividades distintas: da análise, produção 

e controle de dados, à representação de valores, experiências e memórias. 

A linguagem das Interfaces Culturais está em estágio inicial. Assistimos à emergência de uma 

nova metalinguagem cultural, algo que será, no mínimo, tão significante quanto o foram 

Texto e Cinema como heranças culturais amplamente aplicáveis. 

As Interfaces Homem Computador (HCI) contemporâneas oferecem novas possibilidades 

para arte e comunicação; no entanto, o que torna possível, seja a Realidade Virtual (VR), a 

telepresença ou a interatividade, é uma tecnologia muito antiga: a tela. A tela tem sido 

utilizada para apresentar informação visual por séculos (da Renascença ao Cinema). 

Computador e tela, juntos, estão se tornando rapidamente o principal meio de acesso a 

qualquer tipo de informação, de acordo com Manovich. 

Utilizaremos um breve histórico da tela proposta por ele para entendermos suas aplicações ao 

longo da história, e motivo pelo qual podemos classificá-la como tecnologia derivativa da 

influência cultural.  

Define-se por tela clássica a existência de um espaço outro, um mundo tridimensional 

delimitado por um quadro e situado dentro do mundo convencional. A tela separa dois 

espaços absolutamente diferentes que, de alguma forma, coexistem. 

Como propriedade fundamental, está sua superfície plana e retangular, feita para ser vista 

frontalmente; ela existe no espaço do nosso corpo presente, mas age como janela para outro 

espaço: o espaço da representação, que possui escala diferente do nosso espaço convencional. 

Esta definição genérica de tela serve tanto à pintura renascentista quanto a um display de 

computador.  

Já a tela dinâmica, evolução da tela clássica (retendo, portanto, todas as suas propriedades), 

surgiu há mais ou menos 100 anos. Em relação ao primeiro tipo de tela, é acrescida de alguns 

pormenores, sendo capaz de mostrar uma imagem que se altera em função do tempo (tela de 
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cinema, TV, vídeo) e trazer uma certa relação entre espectador e imagem (o que Lev chama 

de regime de visão, que já existia implícito na relação espectador-tela clássica, mas que se 

tornou mais completo). O espectador é convidado a imergir completamente no que vê, 

focando total atenção na representação e desconectando-se do espaço físico à volta. Esse 

regime só é possível através do preenchimento da tela por uma única imagem (pintura, filme, 

videoclipe, programa de TV).  

A tela não é, para Manovich, um meio ou uma mídia de representação neutro, mas funciona 

como filtro, passagem a uma outra dimensão espacial, capaz de tornar  inexistente tudo à sua 

volta. O grau de filtragem varia de acordo com o meio em que ela é utilizada e o tipo de 

linguagem que este meio propõe (cinema é mais imersivo do que a TV convencional, por 

exemplo). Tal relação entre tela e espectador permanece estável até achegada do computador. 

A partir daí, mais do que mostrar uma única imagem, a tela apresenta um número de janelas 

coexistentes, o que se torna um princípio fundamental das Interfaces Gráficas (GUI).  

Segundo Lev Manovich (2001), o padrão janelas (espectador não se concentra em uma única 

imagem) seria correspondente ao zapping na TV analógica; padrão este, que está, aos poucos, 

sendo adotado como formato visual a partir do desenvolvimento da TV Digital. 

Com a Realidade Virtual (VR), a tela convencional desaparece (VR utiliza em seu estágio 

maior de interatividade o mecanismo de capacete); a imagem preenche o campo visual 

completamente. Espaços físico e virtual coincidem. Frontalidade, quadro retangular e 

diferenças de escalas entre espaço físico e virtual não existem. Para  Lev Manovich (2001, a 

tela dinâmica está sendo substituída e seu desaparecimento faz com que identifiquemos a tela 

como elemento cultural, não apenas instrumento.  

A partir desta visão da tela como elemento cultural, pode-se traçar a sua história. 

A origem da tela do computador data do meio do século. Ela é desenvolvida para uso militar 

e, mais tarde, volta-se ao Cinema, ao entretenimento.  

No período que antecedeu a Primeira Guerra, a grande inovação militar foi acoplar câmeras 

aéreas nos aviões. Na Segunda Guerra, o radar se tornou a tecnologia de vigilância mais 

empregada. Com o radar, a imagem passou a ser visualizada instantaneamente, eliminando o 

atraso inevitável que ocorria com o uso da foto para posterior análise. Surgia um novo tipo de 

tela. 
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Em foto, a imagem é estática. O filme baseia-se no mesmo princípio; sua seqüência é 

composta por número fixo de quadros variáveis de acordo com o tempo de exposição. Em 

ambos os casos, a tela mostra imagens passadas. Com a invenção do radar, a imagem passou a 

sofrer alterações em tempo real, refletida em mudanças no referente (radar), alteração na 

realidade visual do vídeo (ao vivo) ou mudança de dados na memória do computador (tela de 

computador). A imagem se atualiza em tempo real. Surgia a tela em tempo real. 

Na tela em tempo real, o tempo é considerado de uma nova forma. Através das tecnologias 

mais antigas, todas as partes de uma imagem eram expostas simultaneamente. A partir de 

então, a imagem passa a ser produzida através de scanning seqüencial – diferentes partes da 

imagem correspondem a diferentes momentos.  

No exemplo do radar, momentos consecutivos no tempo tornam-se pistas circulares na 

superfície (tal uma fita de áudio). Isso significa, segundo Lev Manovich (2001), que não 

existe uma imagem fechada, em um sentido real. Chamarmos de imagem o que vimos na tela 

em tempo real é meramente convenção.  

Depois da Guerra, apenas os EUA possuíam verba para investir em desenvolvimento da 

tecnologia de radares. Em 1940, no MIT (Massachusetts Institute of Technology), cria-se o 

Rad Lab, com o objetivo de pesquisar e produzir a tecnologia do radar. As pesquisas 

possibilitaram desenvolvimento dos radares e o seu uso provocou acúmulo de informações, 

com as quais não era mais possível lidar de forma operacional apenas com a utilização dos 

aparatos convencionais de armazenamento e recuperação. Necessitava-se de um novo modo 

de expor informação colhida e processá-la.  

No MIT, também, a Força Aérea criou o laboratório Lincoln, que tinha como objetivo 

trabalhar fatores humanos e novas tecnologias de exposição para SAGE (Semi Automatic 

Ground Enviroment - um centro de comando para controle da defesa aérea dos EUA). O 

trabalho do SAGE era conectar todas as instalações de radar, analisar os sinais que emitiam, 

interpretá-los e, por fim, enviá-los diretamente para a central que comandava os interceptores 

de ataques inimigos. Era um sistema total de detecção, decisão e resposta.  

Em 1950, com a suspeita de ataque soviético, foi necessária a criação de um centro capaz de 

receber informação de todas as estações de radar dos EUA, rastrear bombas e coordenar 

contra-ataque.  
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Surge a tela do computador e, com ela outros componentes das Interfaces Homem-

Computador (HCI) modernas desenvolvidos através da criação de programas que faziam 

recair sobre a tela modos de colocar e tirar informação do computador. Em 1960, o Sketch 

pad46 trouxe o paradigma de que a alteração de alguma informação na tela provocaria a 

mudança de algo na memória do computador. A tela em tempo real tornou-se interativa.  

Uma versão mais recente do SAGE foi chamada de Cape Code Network (os oficiais possuíam 

sua própria tela de visualização de bombas e podiam acionar o ataque usando somente uma 

caneta). 

Mas antes mesmo da tela do computador alcançar pleno potencial como instrumento, surge 

outro paradigma: simulação de um ambiente interativo 3D sem tela, a Realidade Virtual (VR). 

Em 1966 foi iniciada pesquisa na ARPA (entidade voltada a pesquisas de desenvolvimento de 

projetos avançados), em associação à pesquisa naval. O objetivo inicial era mostrar ao usuário 

a imagem mudava de acordo com o seu movimento. O computador trilhava a posição da 

cabeça do observador, ajustando a perspectiva da imagem gráfica de acordo. A tela 

desapareceu. 

De acordo com esta possível genealogia da tela do computador proposta por Lev Manovich, 

na qual ela é vista como um tipo interativo, derivado do dinâmico que, por sua vez, derivado 

do clássico, a discussão recai na temporalidade e na relação entre espaço de representação e 

espaço presente do espectador. 

No entanto, tempo e espaço não são os únicos aspectos passíveis de consideração para 

definição da genealogia da tela, que pode levar em conta a relação entre o corpo do espectador 

e a tela.  

Segundo Barthes47 (1977 apud MANOVICH 2001 p.103-104), a representação não pode ser 

considerada imitação. A representação ocorre, para Barthes, a partir do momento em que um 

“sujeito (seja ele autor, observador, leitor) fixe seu olhar em um horizonte e corte a base de 

um triângulo no qual seu olho ou mente representem o ápice”. Ou seja, a representação surge 

a partir do momento em que haja foco específico e seja descartada a referência como modelo 

                                                 
46 Programa desenvolvido em 1962, por Ivan Sutherland. Através deste programa, o usuário modificava algo na 
memória do computador, através do toque na tela. 

47 BARTHES, Roland. Diderot, Brecht, Eisenstein, in Image/Music/Text. Stephen Heath. New York:Farrar, 
Straus, and Giroux, 1977 
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a ser mimetizado. O Organon da representação proposto por Barthes fundamenta-se na ação 

de cortar (decupagem) e na ação do sujeito (o olhar e a delimitação). A cena, o retângulo, a 

figura, o triângulo recortado; essas são as condições que permitem conceber teatro, cinema, 

pintura e literatura como artes diópticas (visão baseada no recorte e na unidade de ação do 

sujeito).  

O triângulo recortado e descartado da base é a representação (ação do sujeito mais a liberdade 

de decupar foram utilizadas através do processo mental ou foco do observador, mas não 

aparecem na representação; estão implícitos). 

Para Barthes48 (1968 apud MANOVICH 2001 p.28), a tela (a delimitação que permite foco) 

se torna um conceito abrangente que cobre a função de, inclusive, representações não-visuais, 

como a literatura. Esse conceito de Barthes engloba todos os aparatos representacionais 

discutidos até então por Lev (pintura, filme, TV, radar e display de computador). Em todos, a 

realidade é cortada, delimitada pelo retângulo da tela, ou seja, o conceito de tela em si é uma 

ferramenta, um padrão; ela não precisa existir materialmente; sua materialidade encontra-se 

implícita na realidade que está representada.  

Essa ação de corte na realidade faz o foco de atenção do sujeito dividir-se: existem dois 

espaços, o do corpo físico do sujeito e o espaço virtual. E isso só não ocorre, segundo Lev 

Manovich (2001), com a Realidade Virtual (VR). 

Na representação via tela, o corpo deve estar fixo em um espaço se o observador quiser ver 

alguma imagem (seja uma pintura renascentista, seja um filme no cinema). O aprisionamento 

do corpo é tanto conceitual (visão aprisionada a um ponto de vista) quanto literal (imobilidade 

física para concentrar atenção). 

Do século XVI ao XX foram criadas diferentes máquinas de perspectiva; em qualquer delas o 

artista permanecia imóvel no processo do desenho. Uma série de aparatos ópticos também 

estava em uso. Entre eles, a câmera escura era o mais popular – fundamentada no princípio de 

que se raios de luz de um objeto ou cena passassem por pequena abertura, eles cruzariam e 

reapareceriam do outro lado para formar a imagem na tela. Para que a imagem se fizesse 

visível, o observador deveria estar em um lugar onde a iluminação fosse inferior àquela do 

                                                 
48 __________Elementos Semiology, trans. Annette Lavers e Colin Smith. New York:Hill and Wang, 1968. 
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local onde se encontrava o objeto ou cena de origem. Em suma, o sujeito devia estar 

aprisionado.  

Mais tarde, surgiu uma câmera escura em forma de tenda (tenda com base em um tripé, com 

um refletor e lente no topo). O observador ou desenhista localizava-se dentro da tenda escura 

traçando a imagem projetada pelas lentes. A tenda trouxe certa mobilidade ao artista, que 

podia ir até o objeto desejado, apesar de continuar confinado, subjugado fisicamente ao 

aparato. 

A fotografia continuou essa tradição do confinamento, tanto do sujeito quanto do objeto de 

representação. Nas primeiras décadas de seu desenvolvimento, o tempo de exposição era 

muito longo. A partir de limitações devido ao longo tempo de exposição, o mundo era 

representado como estável, eterno, imóvel. 

Só no final do século XIX a versão de mundo passou a ser dinâmica com o Cinema, mas, de 

qualquer forma, a mobilidade do sujeito ainda permanece. Segundo Lev Manovich (2001), a 

teoria distingue dois períodos do Cinema, levando em consideração a relação entre corpo e 

tela:  

- Período primitivo: em que era clara a diferença entre os espaços da sala de cinema e da tela; 

a imersão do observador era menor, havia liberdade para movimentar-se, manter distância 

psicológica do elemento virtual da narrativa.  

- Período clássico: cada observador é considerado individuo em separado; a intenção é 

posicioná-lo dentro da narrativa, aproximá-lo psicologicamente do mundo virtual.  

Como outra possibilidade de conceitualizar a relação corpo-tela,  Lev Manovich (2001) 

propõe imaginar que não é a câmera a se mover, mas que a mudança ocorre no espaço virtual, 

a cada cena, propondo uma melhor vista ao espectador. Ainda assim, segundo ele, o corpo do 

espectador deve se manter imóvel, acompanhando o que lhe é proposto como a melhor visão. 

Tal imobilidade seria essencial à formatação da linguagem do Cinema.  

Para o teórico de cinema Jean Louis Baudry49 (1986 apud MANOVICH 2001), que compara o 

Cinema à caverna de Platão, imobilidade e confinamento levam à indistinção entre 

                                                 
49 BAUDRY, Jean-louis. The apparatus: Metapsychological Approaches to the Impression os Reality in cinema- 
New York: Columbia University Press. 1986. 
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representação e percepção; uma espécie de retorno à infância. A mobilidade progressiva da 

imagem é acompanhada pela concomitante imobilidade do sujeito. Todos os aparatos 

baseados em tela, segundo Manovich, pedem a imobilidade do sujeito. 

Com a Realidade Virtual (VR) surge uma nova relação entre corpo do sujeito e imagem. O 

sujeito deve mover-se em seu espaço físico real para produzir movimento no espaço virtual. O 

espectador não está mais preso, imobilizado, anestesiado pelo aparato que lhe serve imagens 

prontas. Mas, em contraponto, prende-se ao aparato funcionalmente; agora é seu movimento 

que está condicionado à máquina; seu corpo está preso ao capacete, ao qual Lev se refere 

metaforicamente como mouse gigante.  

A Realidade Virtual (VR) opera através deste paradoxo: o sujeito deve agir, mover-se para 

que o espaço virtual seja revelado, estando, ao mesmo tempo, amarrado ao aparato que o 

conduz. Lev Manovich (2001) cita o exemplo deste paradoxo levado ao extremo em Super 

Cokpit, mais uma iniciativa da indústria militar, criado pela Força Aérea em 1980 (o piloto 

age virtualmente e essa ação virtual corresponde a uma ação no mundo físico real; através do 

virtual produzem-se resultados reais). O ambiente virtual representa o real; eles estão 

sincronizados. 

Na maioria das representações baseadas em tela e mesmo as típicas experiências com 

Realidade Virtual (VR), os mundos físico e virtual não têm ligação um com o outro, ao 

contrário do que ocorre em Super Cokpit. 

A Realidade Virtual (VR), segundo o autor, continua, de certa forma, a tradição da 

imobilidade do sujeito, amarrando-o à máquina, ao mesmo tempo em que oferece nova 

condição que permite a esse sujeito mover-se, ainda que não correspondentemente em relação 

ao seu ambiente físico real Tal condição apresenta precedente histórico e não deve ser vista 

como apenas uma lógica oposta à representação, apenas encorajadora do movimento do 

observador. Segundo Lev Manovich (2001), o quadro da tela, que separa dois espaços em 

escalas diferentes (física e virtual), não leva necessariamente à imobilização, apenas 

desencoraja o movimento, uma vez que não se pode adentrar o espaço observado.  

A tradição da qual a Realidade Virtual (VR) faz parte é aquela em que a escala da 

representação corresponde à escala do mundo real, o mundo do observador. Os espaços, 

então, são contínuos. Trata-se da tradição da simulação, que busca misturar espaços físico e 
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virtual ao invés de separá-los. Os dois espaços têm a mesma escala e não estão delimitados – 

o movimento do espectador pode ocorrer em bases reais. Ele é encorajado a mover-se, ir em 

busca, explorar o espaço.  

Para analisar as diferenças da lógica da representação e da simulação, veremos a análise de 

representantes típicos das duas tradições. 

Como exemplares de simulações, temos os afrescos e mosaicos, que são indissociáveis de sua 

arquitetura, não pressupõem imobilidade do sujeito. Na tradição de simulação, o espectador 

existe em um único espaço coerente. 

Como representação, temos a pintura moderna, essencialmente móvel em seu aparato de 

exibição, pressupondo imobilidade do espectador. Na tradição da representação, o espectador 

tem dupla identidade. Existe divisão entre espaços físico e virtual. Desta forma, a cisão do 

sujeito é condição à representação.  

Mesmo com a dominância da representação na era pós-renascentista, a simulação não se 

extinguiu (Ex: escultura em escala real humana). A Realidade Virtual (VR) é evolução natural 

da tradição da simulação, acrescentando-lhe um elemento importante, segundo Lev 

Manovich: a continuidade é produzida via aparato. Antes, a simulação retratava um aspecto 

contínuo e estendido de um espaço convencional (como uma pintura de parede que criava 

uma pseudo-paisagem que parecia surgir da parede); com a Realidade Virtual (VR) não há 

conexão necessária entre os dois espaços (a sala em que me encontro pode ter a mesma escala 

que o fundo do mar, um mundo virtual me é proposto e ele não precisa ter relação real com o 

mundo físico).  

Uma outra possibilidade ainda, segundo o autor, é que os dois espaços coincidam 

completamente (caso do SuperCokpit, que possibilita intervenções reais através de ações 

realizadas em espaços virtuais). Mas em ambos os casos a realidade física atual é 

desconsiderada, ou seja, não há continuidade física.  

Os panoramas do século XIX podem ser vistos como tradição de transição entre as simulações 

clássicas (pinturas de parede, esculturas em tamanho real) e a Realidade Virtual (VR). No 

panorama, o ambiente é em 360° e o observador fica no centro. Nessa área central o sujeito 

deve se mover para explorar o panorama. O espaço físico atual, espaço de ação, está 

subordinado ao virtual, o que não ocorria com as simulações clássicas, subordinadas ao 
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espaço real, uma continuação ou decoração deste espaço real. A área central do panorama, ou 

seja, a área de ação, é concebida como continuação do espaço falso, e não vice-versa, como 

antes. Estamos a um passo da Realidade Virtual, onde toda ação real acontece no espaço 

virtual.  

A Realidade Virtual é a última fronteira a ser atravessada em relação ao aprisionamento do 

corpo. Tudo à volta aponta para uma maior mobilidade e miniaturização da comunicação.  

Em contraponto, no entanto, como bem coloca Lev Manovich, continuaremos aprisionados ao 

aparato, mesmo quando (e se) este aparato for extremamente reduzido. O intento da redução 

do aparato (Ex: utilização de chips), segundo o autor, não é confundir o ser humano sobre o 

que é representação ou percepção, como proposto pela estética do Cinema, via 

aprisionamento e imobilidade para concentração total de atenção. Pelo contrário, a redução do 

aparato busca a facilidade de comunicação, através da permanente conexão. Devemos lembrar 

que estamos em campo interativo, não apenas representacional; portanto, o sujeito exerce 

função participativa, não apenas contemplativa. Mas, por enquanto, ainda continuamos, 

sobretudo, inseridos na sociedade tela, seja ela clássica, dinâmica ou interativa. 

Ao considerarmos o Cinema, e mais amplamente o audiovisual, como interface às operações 

via computador; é importante adentrarmos à questão da imagem de maneira geral, como 

anterior ao cinema. Inevitável analisá-la em suas novas características, adquiridas via 

digitalização.  

 

2.3 Relações entre imagem, realismo e ilusão  

 

Segundo Lev Manovich (2001), Reality engines são desenhos de computador de alta 

performance criados para gerar gráficos 3D em tempo real, interativos e fotorrealistas, usados 

em jogos e efeitos especiais para filmagem e TV, assim como para modelos científicos e 

softwares de design. Sua imagem em termos de representação pode ser comparada aos 

desenhos realistas, mas a habilidade de interagir, que trazem, pode ser de mesma importância 

que a habilidade para criar ilusão da realidade. 

No século XX, em geral, a arte rejeitou a ilusão, que foi delegada à cultura de massa e às 

tecnologias midiáticas por ela responsáveis. A Mídia tradicional é substituída pela Nova 
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Mídia, que passa a ser o pilar da indústria da sociedade de massa. Como conseqüência, a 

indústrias da Nova Mídia está mais e mais obcecada pelo ilusionismo como linguagem, 

captando cada novo avanço tecnológico na produção de imagem e superando a tecnologia da 

mídia analógica em veracidade visual. 

Segundo Lev Manovich (2001), a simulação perfeita da realidade guia os princípios da 

Realidade Virtual (VR), mas os designers de Interfaces Homem-Computador (HCI) também 

se preocupam com a ilusão (eles querem tornar o computador invisível; querem que a 

tecnologia seja absorvida, o que, em si, é ilusório). 

O ilusionismo, segundo o autor, não é fator único, mas chave, como característica da Nova 

Mídia em nível de aparência. Segundo ele, uma das formas de analisar as diferenças entre 

mídia tradicional e contemporânea é discutir a lógica interna das imagens ilusórias geradas 

por computador, comparando-as às imagens geradas via tecnologia baseada em lentes.  

De acordo com o artigo eletrônico sobre cinema no site Hipermídia.info, enquanto meios 

como o cinema e a fotografia trabalham com a imagem a partir de registros físicos, o que 

pressupõe a existência de um objeto de referência no mundo real, a imagem gerada via 

aparato digital não trabalha em relação a referenciais do mundo físico, uma vez que entre a 

linguagem digital e a realidade material existem tradutores abstratos – as imagens produzidas 

digitalmente são funções numéricas. Tais imagens corporificam a noção de que uma imagem 

produzida não é necessariamente cópia fiel da realidade e sim um conceito que traduz esta 

realidade. Esta idéia parece estar encoberta em se tratando do uso de meios de reprodução 

como cine e foto. Temos, a partir deles, a falsa impressão de que o ilusionismo é real. A cena, 

a foto e o filme deixam seu caráter de elementos interpretativos da realidade (o que de fato 

são), para adquirirem um status de realidade constatada. 

Entramos na esfera da imagem processada. Em termos de criação, inclusive em âmbito 

artístico, o produto em si passa a não ser mais importante quanto o elemento virtual que o 

rege, ou seja, os softwares acabam tendo uma importância relativamente maior na criação, 

uma vez que é através deles que se determinará o que é possível ou não ser feito. Assim 

sendo, o produto estaria mais ligado ao usuário final do software e o software em si estaria 

mais ligado ao trabalho do designer ou do artista digital. No entanto, segundo o artigo, não 

podemos deixar de admitir que o aperfeiçoamento dos softwares também é feito via demanda 

de usuários, sendo que não podemos render créditos apenas ao designer digital como criador 
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genuíno. De fato, em se tratando de autoria procedimental, entramos em nova esfera de 

conceitos. O trabalho de criação digital passa de um único produto fechado e autoral, a uma 

gama de possibilidades viabilizadas por interações entre usuário e designers de mídia.  

De acordo com o artigo“Cinema”, publicado no site Hipermídia.com, o trabalho digital é de 

caráter colaborativo; o artista ou designer gráfico não trabalha sozinho – geralmente, uma 

equipe está envolvida (engenheiros, técnicos em computação, programadores, etc). Os 

primeiros artistas digitais eram, antes de tudo, programadores, conhecedores da linguagem 

digital. O conceito de arte por computador surgiu no Brasil em 1960 e passa a cobrir, de 

forma geral, os moldes de utilização criativa do computador (o que vai das esculturas 

interativas às composições em telecomunicação), envolvendo diversos tipos de profissionais 

em áreas da ciência, matemática, design. Segundo o artigo, em seu aspecto de criação 

colaborativa o computador coloca a arte em uma esfera social nunca antes experimentada, 

relacionada, inclusive, à esfera industrial de uma forma mais contundente, assim como a 

lógica computacional do realismo sintético, de acordo com Bordwell e Steiger. 

Segundo Arlindo Machado, citado pelo site Hipermídia.com, a computação gráfica tem sido 

usada em duas funções básicas: ou a simulação da realidade natural (criação de imagens 

aparentemente reais segundo o modelo científico da fotografia) ou a simulação de si própria 

(construção de ambiente experimental). 

Mas a discussão sobre ilusionismo não se esgota aí. Para Lev Manovich (2001), há outras 

possibilidades de leitura que relacionam a questão do ilusionismo à produção de imagem, 

outras além do aspecto que rege a própria lógica interna da produção: 

1- O paralelo entre a transformação gradual da imagem de computador (representada por 

algoritmo especiais para 3D) em representacional e fotorrealista, e a tendência à similar 

transformação no mundo da arte, ambas ocorridas no mesmo período (fim de 70, inicio de 

80). Em contraste, segundo Lev Manovich (2001), entre as décadas de 60 e 70 a imagem de 

computador era abstrata porque dirigida por algoritmo, e a tecnologia de transferir fotografia 

ao computador era difícil de acessar. Na arte, de forma correlata, Lev Manovich (2001) 

considera a era dos movimentos não-representacionais. 

2- Segundo Lev Manovich (2001), o modelo de imagem criado por foto e cinematografia 

dominam a cultura visual moderna (perspectiva linear, efeito de profundidade de campo, 
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escala tonal e de cor, 3D criado com utilização de software e habilidade e tempo). O autor 

aponta o grande paradoxo da cultura visual digital: as imagens passam a ser baseadas em 

computador, enquanto cada vez mais tende-se ao imaginário fotográfico e cinemático.  

Por serem construídas no computador, as imagens computacionais são visualmente indistintas 

daquelas analógicas, mas o seu material é diferente, pois são pixels ou equação e algoritmos. 

Diferem também as operações envolvidas: na Nova lógica da imagem de computador, muitas 

operações envolvidas em síntese e edição são automatizadas. 

A era da cultura visual do computador é cinematográfica (cinemática+fotografia) na 

aparência, digital materialmente e computacional (software) em sua estrutura. 

Lev Manovich (2001) não acredita na total substituição da imagem cinematográfica pela 

digital, pois a cinematografia é eficiente na comunicação cultural (divide qualidades com a 

percepção natural, o cérebro processa fácil, o designer pode provocar emoção por evocação).  

Outro aspecto considerado pelo autor é que uma imagem cinematográfica computadorizada, 

via digitalização, pode ser manipulada. O autor pontua que uma imagem cinematográfica 

computadorizada satisfaz a demanda da comunicação humana, ao mesmo tempo que facilita a 

produção e distribuição.  

3- As teorias e trajetórias históricas sobre ilusionismo imagético lidam somente com as 

dimensões visuais e se focam no princípio de que as imagens ilusórias dividem características 

com as realidades físicas representadas e com a visão humana; e que cada período desenvolve 

novas características na linguagem visual, percebidas como aprimoramento do período 

vindouro. 

Tal lógica, segundo Lev (2001), tornou-se insuficiente com a chegada do computador como 

mídia, porque o elemento realidade, na Nova Mídia, depende apenas parcialmente do aspecto 

visual. A realidade novo-midiática usa outras dimensões além da visual; o corpo está 

engajado com o mundo virtual; usam-se outros sentidos além da visão e existe o 

desenvolvimento apurado de objetos físicos, fenômenos naturais e caracteres antropomórficos 

e humanos.  

A questão da ilusão em Nova Mídia engloba outros aspectos além da lógica que rege o 

aspecto visual. 
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A simulação, por exemplo, em Nova Mídia, recai em modelar ação, reação, movimento, 

crescimento, pensamento e sentimento de objetos e humanos. Modelo físico é usado para, 

além de outros, em gramática formal, geometria fractal e teoria do caos para simular 

fenômeno natural. A simulação pode ser utilizada em diversas áreas (psicológica, 

comportamental, motivacional, emocional). Assim, a simulação totalmente realista da 

humanidade requer não somente o paradigma da inteligência artificial (efeito para simular 

percepção humana e pensamento), mas um paradigma de aspectos socioculturais. Segundo 

Lev Manovich (2001), simulação envolve modelar comportamento dinâmico de sistemas 

inteiros compostos por elementos orgânicos e não-orgânicos. 

No que diz respeito à dimensão visual (a única dimensão que a Nova Mídia das reality 

engines divide com as técnicas ilusionistas tradicionais), opera-se de forma diferente. Uma 

imagem não é apenas visual, mas algo que transforma observador em usuário ativo. Segundo 

Lev  Manovich (2001), a Nova Mídia torna a imagem interface e instrumento. O usuário 

emprega uma imagem-interface para controlar o computador. Usa imagem-instrumento para 

afetar a realidade. O autor reafirma que somos movidos da identificação para a ação via 

imagem. 

O efeito de realidade da imagem, segundo Lev Manovich (2001), é constituído por tipos de 

ação que ela pode possibilitar, como realizá-la e a cadeia de ações.  

Landow (1999) coloca que a diminuição das fronteiras entre real e irreal não provém 

necessariamente da evolução tecnológica, mas é produto de uma cultura com demanda 

exacerbada pelo elemento ilusório aplicado à realidade. O caminho realidade- representação-

simulação-simulacro é evolução da tendência iniciada pela foto, passando pela imagem em 

movimento do filme, ambas desejosas de legitimação, não apenas artística, mas legitimação 

como informação. Cresce a demanda por making offs e reality shows, o que ilustra o desejo de 

realidade que supere a representação. 

O autor cita o exemplo desta tendência, o reality show da MTV , The Real World; uma 

espécie de Big Brother. Existe uma pretensa realidade construída – pretensa porque a situação 

proposta pouco tem de real (certo numero de estranhos colocados a esmo em um ambiente de 

convivência, observados 24 horas por câmeras). Forja-se um real (mesmo que saibamos, 

articulado). Mas o que importa aqui é o tipo de entretenimento: a tendência exposta da 

necessidade de interação do espectador, no caso dos reality shows, representada pela presença 
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constante da audiência (o espectador possui canais à disposição durante todo o dia, ou seja, 

pode acessá-los a hora que quiser), sem contar que a audiência escolhe os participantes que 

permanecem no jogo e vencem a competição. Nota-se uma nuance de jogo coletivo, uma 

primeira intenção de interatividade coletiva na televisão. 

Mas, voltando ao aspecto do participante, Landow questiona não apenas o ambiente forjado, 

mas um comportamento de certa forma induzido dos participantes. Mais uma vez, estamos 

tratando de situação hipotética de real, um real simulado. 

Segundo Baudrillard50 (1994 apud LANDOW, 1999), o espelho da realidade faz perder a 

realidade, mas, apesar de perdida, Landow (1999) coloca que o mero evocá-la, mesmo que 

intermitentemente e em pequena base, é suficiente para atrair a audiência (mesmo que esta 

saiba a escassez de real a que se propõe como espectadora). E aqui cabe o conceito de ser 

humano da pós-modernidade de Lev, que se encaixa em nichos aos quais sabe não pertencer 

completamente, crê nas propagandas enganosas (meia que não rasga, no desodorante que atrai 

as mulheres, a pílula da eterna juventude). O espectador/público brinca com a própria 

subserviência, forja-se de uma ingenuidade que não possui de fato; e o faz exatamente por 

saber que é consciente. A pós-modernidade é falsamente manipulável; não crê de fato, mas 

finge crer. 

De acordo com Janet Murray (2003), a necessidade de Simulações advém da tentativa de 

representar a complexidade. Wiener51 (1962 apud MURRAY, 2003.p. 94-95) fundou a 

dinâmica de sistemas com “Cibernética”; notou que todos os sistemas possuem características 

em comum, como o princípio de causa-efeito e as rotinas de realimentação para auto-

regulação. O computador vem desenvolvendo-se como ferramenta para modelar sistemas que 

refletem nossas idéias sobre o funcionamento do mundo. De acordo com a autora, algumas 

das Simulações criadas a partir de padrões culturais são ferramentas para reflexão sobre nossa 

existência e o funcionamento do universo. Para Janet, o computador é ferramenta capaz de 

permitir a criação de eventos aptos a capturar experiência emocional, para que o homem 

reflita.  

E quanto mais enxergamos a vida em termos de sistema, mais necessitamos de modelos para 

representá-los. Ou seja, quanto mais complexas as estruturas percebidas, maior a necessidade 
                                                 
50 Baudrillard, Jean. Simulacro and Simulation. Universidade de Michigan. Ann Arbor, 1994. 
51 WIENER, Norbert. Cybernetcs:control and communicationin the animal and the machine ead. Cambridge, 
MA: MIT press, 1962. 
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de, ao menos, os termos mínimos de reconhecê-las, organizá-las, para melhor uso e 

interpretação, para que não sejam alienadas de nosso entendimento. 

E é sob esse aspecto (necessidade de identificação) que podemos justificar a trajetória da 

tecnologia da imagem como progressão para o realismo, o que se detecta, em meio digital, 

pelo desenvolvimento e a assimilação da tridimensionalidade (MANOVICH, 2001)  

Esse realismo computacional é diferente qualitativamente daquele baseado na tecnologia 

tradicional da imagem (foto e filme), que é indexical. Mas, apesar desta diferença, Lev 

Manovich não considera gerar quadros 3D uma mudança radical na cultura visual. O 

Renascimento na pintura e a imagem de computador empregam essa mesma técnica para criar 

ilusão. A ruptura na cultura visual, de fato, veio com a introdução da imagem sintética em 

movimento (desenho 3D de computador, desenhos interativos e animação). A inovação, 

segundo Lev Manovich (2001), foi a introdução do movimento no espaço tridimensional.  

Essa idéia do realismo cinemático data de Bazin52 (1967 apud MANOVICH 2001.p.181), para 

quem a tecnologia cinemática evoluiria a uma completa representação da realidade. O cinema, 

com o conceito de representar a realidade, surgiu muito antes da mídia, da tecnologia 

cinematográfica que o fizesse possível materialmente. Em A evolução da linguagem do 

cinema, Bazin faz uma leitura da história do filme considerando sua evolução a partir do 

advento da profundidade de campo (1930) e da seqüência de inovações trazidas pelo neo-

realismo italiano (1940), considerando-os elementos que trouxeram ao espectador mais 

intimidade com a imagem (mais do que seria possível na realidade).  

Em contraponto, Comolli53 (apud MANOVICH, 2001 p.186) desenvolve uma leitura 

materialista e não-linear da história da tecnologia e estilo do cinema. Considera a função do 

Cinema como intersecção de determinantes técnicos, estéticos, sociais e ideológicos, 

privilegiando a ideologia. A função, segundo ele, é duplicar o real, considerado após reflexão, 

ou seja, uma duplicação autoral do real. Aquilo que foi visto, processado, mentalmente 

representado, para ser, então, novamente representado exteriormente. E que, como se trata de 

algo visivelmente real, o autor usa o termo reduplicar. Para cumprir seus objetivos, segundo 

Comolli, o cinema deve atualizar continuamente o realismo que propõe. Para tal, ele usa as 

figuras de adição e de substituição. 

                                                 
52 BAZIN, André. What is cinema? Vol.1. Berkeley: University of CaliforniaPress, 1967.p.71) 
53 COMOLLI, Jean-Louis. Moachines of the visible. 
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De acordo com Lev Manovich (2001), em termos de tecnologia, a história do realismo no 

Cinema é aditiva. Cada desenvolvimento aponta o quão não-realista era a imagem anterior; e 

quanto essa imagem presente estará em desuso no futuro. O cinema funciona em uma 

estrutura junto às outras mídias visuais; deve manter-se equiparado com suas mudanças de 

nível de realismo, inclusive industrialmente falando. 

Em termos de estilo, de acordo com o autor, a história do realismo é de substituição de 

técnicas. Realismo como uma constante soma, em equação com variáveis que mudam 

historicamente e representam fatores de mesmo peso. 

Enquanto o realismo de Bazin baseia-se em idéia, e o de Comolli, em questões ideológicas, 

Bordwel e Stager54 (1987 apud MANOVICH, 2001 p.187-190) tratam o realismo em relação 

ao discurso institucional da indústria de cinema, realismo como ferramenta pragmática na 

competição industrial. Eles atribuem as mudanças na tecnologia cinemática aos fatores 

comuns de toda indústria (eficiência, diferenciais do produto, manutenção de padrão de 

qualidade). Segundo Manovich (2001), uma vantagem desse pensamento é a criação de 

empresas de produção, suprimento e associações profissionais. O desenvolvimento da 

tecnologia não pode ser considerado unicamente não-linear; mas também não se pode tratá-lo 

como fenômeno randômico, uma vez que os profissionais articulam metas específicas de 

pesquisa e delimitam as inovações permitidas na área. O realismo seria, segundo os autores, 

uma dessas metas de pesquisa.  

Tal definição se torna ainda mais aplicável em relação a Hollywood, onde as inovações não 

são apenas de ordem técnica ou funcional, mas devem levar em conta o entretenimento, o 

retrato de um real artificial aceitável. Lev Manovich (2001) coloca que isso não é e não deve 

ser essencial ao direcionamento do processo de inovação tecnológica. O autor esclarece que, 

apesar de condicionarem a estética cinematográfica à indústria, Bordwell e Staiger não 

pretendem eliminar o idealismo proposto por Bazin, pois tal idealismo é parte da função do 

cinema, portanto, parte da função do cinema inclusive como produto. 

As três análises de desenvolvimento do Cinema levando em conta seu aspecto realista podem 

ser relacionadas à animação computadorizada. De acordo com Lev Manovich (2001), levando 

em conta Bazin, o realismo em animação compara-se à mudança qualitativa da imagem de 

Cinema, à impressão fenomenológica da realidade visual. O espectador está mais próximo à 

                                                 
54 BORDWEL and Steiger. Technology, Style and Mode of Production. 243-261.  
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percepção da vida real. Nas tendências observadas nos desenhos interativos do computador e 

na Realidade Virtual, isso torna-se claro. 

Já considerando as premissas de Comolli, o realismo em animação apresenta a figura da 

substituição para produzir efeito de realidade; há um constante acordo entre códigos 

observado na história da animação comercial tridimensional. No começo, elas identificavam-

se com o desenho; o ilusionismo era uma indicação de volume do objeto. Para compensar, 

mostravam espaço fundo, enfatizando perspectiva linear e construindo animações em 

movimento rápido em profundidade e perpendiculares à tela. No final dos anos 80, a 

animação aproxima-se do fotorrealismo e, ao invés de movimentos rápidos em profundidade, 

surgiram movimentos lineares em espaço raso. Aqui a substituição é vista sob o ponto de vista 

do usuário. 

Uma visão da figura da substituição na produção do realismo em animação sob o ponto de 

vista do designer e do produtor pode ser conseguida com a teoria de Bordwell e Staiger. A 

substituição, para empresas, é necessária à competitividade e sobrevivência no mercado55. 

Tais substituições são feitas pelo desenvolvimento de algoritmos em universidades e grupos 

de pesquisa.  

De acordo com Manovich (2001), esse tipo de realismo, o sintético, ou seja, o realismo que 

propõe a imagem produzida, imagem como objeto a configurar-se, resulta da simulação de 

códigos da cinematografia tradicional, processo relativamente simples, uma vez que esses 

códigos são bem definidos e poucos – qualquer sistema de animação profissional os possui.  

Outra causa da configuração do realismo sintético foi a simulação de propriedades dos objetos 

e ambientes reais, o que é mais complexo. Criar uma representação de um objeto nestas 

condições envolve resolução de problemas diferentes como representação da forma do objeto, 

efeito da luz na sua superfície, padrão de movimento, entre outros. O resultado é um realismo 

desigual e muito mais subjetivo. 

As limitações do realismo sintético são diferentes para representações baseadas em  realidade 

visualmente preexistente e para desenhos 3D56 de computador, onde a realidade deve ser 

                                                 
55 Para a indústria da computação gráfica, o evento mais importante é a SIGGRAPH, conferência onde se 
encontram pesquisadores engenheiros e designers comerciais. 

56 O período de maior evolução das técnicas em animação 3D ocorre entre 1970 e 1995. Ao fim desse período, 
os softwares se tornaram estáveis, ao mesmo tempo em que o custo do hardware caía. O tempo gasto com a 
produção e trabalho com efeitos torna-se menor. Conforme a velocidade da CPU aumenta, a estética dos 
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construída antes para ser fotografada pela câmera virtual. No primeiro caso, os artifícios da 

câmera afetam a imagem como um todo, a técnica empregada é extensiva a toda imagem . No 

segundo caso, o realismo é desigual porque se concentra na solução de diferentes aspectos à 

medida que surgem (ex: um software resolve o problema de construir a estrutura do cabelo de 

um personagem, mas não consegue o brilho necessário); deve-se trabalhar com instrumentos 

diferentes. 

Segundo Manovich (2001), o que determina a prioridade das pesquisas, em relação à solução 

de problemas e incrementos de produção, são os patrocinadores – em última instância, o 

Pentágono e Hollywood. O fotorrealismo na computação gráfica tem o seu maior 

desenvolvimento na indústria militar (simuladores e treinos, com atenção focada em 

paisagens e perspectivas aéreas) e no entretenimento (propor forma de diminuir custos para 

cine e TV, pesquisas de figuras humanóides em movimento e atores sintéticos). Hollywood, 

através de pesquisas, criou um gênero estruturado na simulação do ator digital, mas as 

pesquisas ainda estão tentando simular com perfeição o ser humano através dos atores 

digitais.Em computação gráfica é mais fácil criar seres humanos fantásticos do que simular o 

comum.  

  

Realismo cinemático e Realismo sintético 

Para dar suporte à idéia do progresso da computação gráfica em direção ao realismo, as 

pesquisas privilegiam áreas que culturalmente representam o ilusionismo de forma mais 

perfeita. Assim, de acordo com Lev Manovich (2001), pintura de natureza viva e figura 

humana fazem sentido a muitas pesquisas na animação por computação gráfica por focarem 

no realismo. Outra tradição útil à computação gráfica baseada em realismo é a imagem 

midiática em movimento, em seus mecanismos miméticos (fumaça, fogo, ondas, grama, etc), 

composta por índices de realismo capazes de compensar a inabilidade de simular cenas reais.  

Segundo Manovich (2001), a diferença entre realismo cinemático e sintético começa em nível 

ontológico. O realismo sintético, ou novo realismo, é desigual e parcial, ao invés de análogo e 

uniforme. A realidade simulada por computação gráfica é incompleta, cheia de lacunas; e é o 
                                                                                                                                                         
games evoluiu da sombra superficial ao detalhamento do mundo. Segundo Lev, em relação aos mundos 
virtuais feitos para computador sem aceleradores gráficos especializados, o mesmo processo evolutivo 
ocorreu, mas em passo mais lento. 

CPU (Central Processing Unit): Microprocessador, cérebro do computador, seu principal chip, não devendo ser 
usado para designar a máquina em si. (clubedohardware/dicionário) 
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interesse da indústria (sobretudo militar e do entretenimento; patrocinadores que determinam 

o que será completado, o que continua brecha no mundo simulado) determinar quais objetos 

devem ser mais pesquisados por ter a habilidade de conotar realidade. Conforme as técnicas 

de computação gráfica migram para o mercado de massa, elas se tornam mais 

“preconceituosas”, no sentido de dar prioridades ao que é de maior interesse socioeconômico 

às indústrias.  

A grande quantidade de trabalho (e conseqüente custo) envolvida na elaboração da realidade a 

partir do rascunho, ou seja, da síntese da realidade no computador, leva à procura por objetos, 

personagens e comportamento pré-elaborados, padronizados.  

A pesquisa em softwares encoraja esse paradigma da ‘facilidade’, uma vez que há 

possibilidade de extensão de produto para as empresas que lidam com computação (ex: pode-

se desenvolver uma série de objetos virtuais prontos para uso). Sob este aspecto, não estamos 

lidando com a liberdade total de criação, mas com a estandardização.  

Novas tecnologias de representação surgem e são substituídas rapidamente, criando a eterna 

obsolescência, uma distância entre a experiência dos efeitos que essas tecnologias provocam, 

e nosso entendimento em relação a essa experiência. Um exemplo de caso citado por Lev é a 

imagem em movimento: enquanto as escolas de cinema produziam estudos sobre realismo 

cinemático, o filme já era substituído pela animação 3D. Segundo o autor, estudos no campo 

do realismo devem ser feitos, a partir de agora, sob o argumento do desenvolvimento e uso 

crescente da imagem sintética 3D; não se pode considerar integralmente os mesmos princípios 

usados no estudo da produção da imagem cinemática tradicional; o uso da tecnologia e seu 

caráter de superação contínua exige urgência e novas bases de conhecimento adequadas. 

O alcance do fotorrealismo é meta principal no campo da computação gráfica, como colocado 

por Manovich (2001). A computação gráfica define fotorrealismo como a habilidade de 

simular objetos. Tal conceito teve origem em 70 e, desde então, tem avançado. E apesar da 

opinião comum dizer que as imagens 3D geradas por computação gráfica não são tão realistas 

na tradução da realidade quanto as imagens produzidas por lentes, elas, na verdade, são mais 

realistas do que as fotos tradicionais. 

De acordo com Lev Manovich (2001), a afirmação pode soar paradoxal, mas ficaria mais 

clara se colocada a preocupação com o fotorrealismo em uma perspectiva histórica mais 
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ampla; afinal, como ele coloca, as imagens criadas pela tecnologia do século XX são apenas 

um aspecto da história visual da cultura. O trajeto do ilusionismo como tendência não termina 

na linguagem do Cinema. 

Em se tratando de computadorização do cinema, deve-se considerar filmes como Terminator 

2 e Jurassic Park, que, segundo Manovich (2001), mudaram a visão cética sobre a animação 

computacional, em Hollywood, mostrando que o realismo sintético total é uma possibilidade. 

Tais filmes também mostram ser possível forjar a realidade em seu sentido de realidade visual 

fotográfica, tal como vista através das lentes (fotorrealismo).  Mas a realidade baseada em 

filme, como coloca Manovich (2001), consegue captar apenas o aspecto visual da realidade, 

simular parcialmente a realidade.   Manovich (2001) acrescenta que pensamos na realidade 

visual (fotorrealismo) forjada pela computação gráfica como bem-sucedida, porque, durante 

os últimos 150 anos, consideramos como realista a imagem fotográfica baseada em filme. 

Uma vez que passamos a aceitar a imagem fotográfica como realidade, abriu-se caminho para 

a simulação.  

De acordo com Lev Manovich (2001), Nadar (que realizou experimentos com fotografias 

1840) e Melies (experimentos com filmes 1890) inventaram o conceito de computação gráfica 

3D. Ou seja, a fotografia e o cinema em suas linguagens ofereceram todos os elementos 

necessários ao surgimento da computação gráfica, o que não quer dizer que se deva negar, 

com isso, o trabalho desenvolvido atualmente na elaboração de efeitos especiais e a busca 

pelo novo. Mas que significa que se deve usar a digitalização da imagem para algo diferente 

da mera reprodução do real, coisa que se consegue com outros tipos de ferramentas. 

Considerando a enorme quantidade de trabalho e profissionais envolvidos em um projeto de 

computação gráfica, ainda assim a simulação do ser humano fotorrealisticamente não se faz 

possível. As imagens típicas em computação gráfica 3D ainda parecem pouco eficazes, muito 

mais quando justapostas à fotografia convencional. Uma das metas dos filmes que usam tal 

tecnologia é fazer o todo parecer sem costura, misturar imagem gerada por computador à 

imagem produzida de cenas reais. Para tal, é necessário que a imagem do computador seja 

degradada, sua perfeição deve ser diluída para equiparar-se à imagem convencional. Alguns 

truques são usados, com a ajuda de algoritmos especiais (suavizar contornos, adicionar ruído à 

cena, gravar a cena real em local esfumaçado para justificar adição de ruído , etc) 
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Assim, enquanto pensamos que a imagem gerada por computação gráfica é inferior, ela é, de 

fato, superior, muito perfeita e muito real (livre da necessidade de profundidade de campo, 

sem limite para resolução e nível de detalhe, livre de granulação).  

Segundo Manovich (2001), as imagens via computação gráfica resultam de uma outra visão, 

mais perfeita que a humana: a visão do computador, uma representação realística da visão 

humana no futuro. Visão livre de ruído. Assim sendo, não devemos considerar inferiores e 

não-realistas as figuras humanas produzidas em 3D; são representações realisticamente 

perfeitas do corpo de um cyborg ainda por vir em um mundo reduzido à representação via 

modelo geométrico. Imagem sintética representa o futuro, enquanto a foto tradicional aponta 

ao passado, de acordo com Manovich. 

A estética do porvir já existia antes da computação gráfica; a criação, o realismo forjado, não 

é conseqüência da tecnologia. Exemplo colocado por Manovich (2001), é o Realismo 

Socialista (estilo oficial de arte soviética entre as décadas de 30 e 50). O movimento a que se 

refere o autor queria mostrar o futuro no presente, projetando um mundo perfeito da futura 

sociedade socialista através de uma realidade familiar ao espectador. O realismo socialista 

tinha que reter o suficiente da realidade cotidiana enquanto mostrava como esta realidade 

seria no futuro. Sua diferença em relação à pura ficção científica é que esta última não 

necessita de elementos cotidianos; aponta direto ao futuro. A idéia do Realismo Socialista não 

era fazer os trabalhadores sonharem com o futuro perfeito enquanto fechavam os olhos à 

realidade; mas fazer com que vissem sinais desse futuro ao redor. Conceitualmente, estamos 

no campo da interface cultural, acesso à informação ou mensagem mediante elementos 

reconhecíveis. 

A mesma sobreposição do futuro no presente ocorre em Jurassic Park, que mistura a 

hipervisão da imagem do computador (aplicada aos dinossauros, que são, paradoxalmente, 

elementos de um passado distante) à visão familiar da imagem do filme (ambiente social 

contemporâneo). A imagem de computador é feita antes da imagem do filme; sua perfeição e 

seu hiper-realismo é mascarado pelo conteúdo do filme (dinossauros representam o passado, 

algo não-familiar). Neste aspecto, Jurassic Park, assim como King Kong57, são opostos a 

Terminator. A tecnologia de imagem computacional em Terminator é usada para representar a 

                                                 
57 Versão 2006 de King Kong, dirigida por Peter Jackson. 
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contextualização de futuro, enquanto nos outros filmes a tecnologia digital é justificada na 

produção de figuras de temporalidade remota.  

 

Interagindo com a representação 

 

A Nova Mídia coloca o observador como usuário; ele é convocado a interagir com a 

representação. Essa interação se dá em relação ao tempo; uma vez que objetos de Nova Mídia 

como Web, Mundo Virtual, games e hipermídia são caracterizados por uma dinâmica peculiar 

de tempo; constante e repetitiva oscilação entre ilusão e suspensão de ilusão (MANOVICH, 

2001).  

Os objetos Nova Mídia continuam a lembrar a sua artificialidade e construtibilidade, através 

da revelação do maquinário existente sob a ilusão produzida e responsável por ela. Janet 

Murray (2003) trata dessa oscilação como responsável pela manutenção do transe imersivo, 

essencial à participação. 

Lev Manovich (2001) cita como exemplo da artificialidade e consciência da construtibilidade 

em Nova mídia, na WorldWideWeb, quando um usuário espera download de documentos. A 

comunicação em si se torna mensagem (assumindo a função fática), centra-se no canal físico e 

na construção visível da mensagem (o download aparente). 

Da mesma forma, em um Mundo Virtual 3D, através das técnicas de distance e level of detail, 

consegue-se maior detalhamento quando o usuário pára no ambiente ou a câmera virtual se 

aproxima de um objeto. Existe uma quebra da ilusão.  

Comparando tal dinâmica (construtibilidade aparente, metalinguagem) ao cinema tradicional 

e ao teatro realista, que buscam a continuidade da ilusão, temos claro contraste. A Nova Mídia 

se aproxima da estética da vanguarda, que privilegia o canal de comunicação, prevenindo o 

sujeito de cair no mundo ilusório por muito tempo. O sujeito é forçado a oscilar, perceber-

agir, seguir a história, participar ativamente.  

O teórico Prokhorov (apud MANOVICH, 2001 p.207), traduz este mesmo fenômeno de 

alternância para a relação entre transparência e opacidade na tela do computador (passagem 

de um universo tridimensional ficcional-transparência à superfície da Web com suas telas, 
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menus, textos e controles-opacidade). A tela continua se alternando entre mecanismos de 

representação e controle, segundo Manovich.  

A Nova Mídia embute as ilusões de estilo cinematográfico em quadro mais amplo, o da tela 

de controle interativo. A ilusão é subordinada à ação; a profundidade à superfície; a janela 

para um universo imaginário, ao painel de controle58. 

As mudanças cíclicas entre ilusão e sua destruição, promovidas pelo uso de interfaces, 

softwares e hardwares (o que Lev chama de auto-desconstrução), não servem para desviar o 

usuário do efeito realista e nem para sustentar a realidade. Tais mudanças são úteis se usadas 

como elementos de comparação em relação às estruturas de construção do cinema a partir das 

cenas, e para serem entendidas como novo mecanismo de alinhave entre elas.  

Para Manovich, o sujeito interpola-se no texto interativo. Essa alternância cíclica entre ilusão 

e desconstrução, dúvida e ilusão, é essencial para envolver o sujeito na ilusão, apesar de não 

ser objetivamente a sua função. Estamos ainda em nível de habilitação técnica ao uso 

potencial da tecnologia; a alternância aproxima-se mais deste conceito de funcionalidade do 

que do propósito claro e consciente de manter a ilusão do usuário. 

De acordo com Brenda Laurell (1998 apud GOSCIOLLA, 2003), citada por Vicente 

Gosciolla, a interação com a interface deve ser uma atividade cognitiva, capaz de gerar 

interatividade contínua, eliminando ruídos supérfluos e trazendo transparência ao uso do 

computador como meio.  

Segundo Vicente Gosciola (2003), em uma mídia tradicional, como o filme, pode-se 

promover tanto reflexão quanto ilusão; o que ocorre da mesma forma no teatro. Como 

exemplo, uma tendência que utiliza o distanciamento como estética da mensagem é o teatro 

brechtiano59, oposto à dramaturgia proposta pelo método do ator de Stanislaviski (realismo). 

                                                 
58 Efeitos da alternância na TV Digital: estamos acostumados, como espectadores, à passividade na recepção da 
informação; no máximo, aceitamos ou rejeitamos seu conteúdo. No entanto, o meio digital, em sua alternância 
de estados (ora imersão, ora distanciamento, devido à consciência da existência de um aparato de acesso ao 
vitual), faz com que se instale um processo reflexivo. E é esse processo reflexivo que nos faz querer interagir, 
continuar existindo virtualmente. Aí reside o potencial criativo da mídia digital: na manutenção da crença em 
um mundo que de fato sabemos ficcional. 

59 Teoria dramatúrgica desenvolvida por Bertold Brecht que prega o distanciamento, tanto ator-personagem no 
processo de composição, quanto platéia-realidade representada, com o intuito de desmascarar a ilusão e 
promover a reflexão. 
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Em relação à hipermídia, alguns casos apresentam estrutura de produção aparente, sendo 

regidos pelo princípio da opacidade, ou seja, somente em alguns casos existe a 

intencionalidade de instaurar reflexão sobre o processo de construção hipermidiática em si.  

Talvez a razão da pouca freqüência da reflexão instaurada pela estrutura aparente de 

construção do processo esteja no caráter imaturo e incipiente das pesquisas em linguagem, ou 

melhor, na indefinição de uma linguagem propriamente dita. Afinal, estamos lidando muito 

mais do que com o realismo analógico em suas bases tradicionais e familiares, (totalitarismo 

da semiótica, falsa consciência, ilusão completa); estamos lidando com o que Lev Manovich 

chama de meta-realismo (ideologia da auto-desconstrução, o sujeito submetido à dúvida e à 

averiguação), ao qual estamos pouco acostumados. Nossa lide com as novas mídias esbarra no 

aparato como ferramenta técnica e pouco podemos dizer de sua utilização para discussões 

teórico-filosóficas. 

Para Vicente Gosciola (2003), a instauração da reflexão sobre o processo hipermidiático via 

metalinguagem será cada vez mais comum e representará um elemento-chave na concepção 

da expressão hipermidiática.  

De fato, talvez isso só aconteça à medida que nos colocarmos em favor do exercício da 

análise da alternância entre transparência e opacidade; um exercício da análise do estado de 

agência proporcionado pelo aparato digital como meio, mas pela lógica hipermidiática 

(interativa e não-linear) como processo em constante construção e, ao mesmo tempo, produto. 

A ilusão e sua suspensão correspondem ao fenômeno socialmente vigente da “mentira lúcida” 

traduzida na estética proposta pelos comerciais de TV em seu fundamento. 

Agora podemos ter um usuário que crê na ilusão exatamente porque lhe é dado controle sobre 

ela, através da mídia interativa. Antes, o usuário só estava apto a desconstruir a ilusão que, no 

Realismo clássico, é incontestável como padrão. Já ao meta-realismo incorpora-se a crítica de 

si mesmo, a desconstrução é aparente e não mais casual.  

Se tal análise é correta, ou seja, se existe uma função própria da oscilação, se ela se faz 

necessária, o contra-argumento de que a oscilação entre interatividade e ilusão é artifício 

produzido pela tecnologia e que o avanço do Hardware a eliminará não funciona.  
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 Lev Manovich  é um dos adeptos da idéia da necessidade da oscilação, assim como Janet 

Murray, que vai além; para ela, a oscilação é característica da sociedade moderna, presente 

em diferentes níveis. 

Como exemplo da possibilidade de criar novas estéticas temporais ou de linguagem baseadas 

em mudanças cíclicas entre percepção e ação estão os simuladores militares, considerados 

pela indústria do entretenimento como formas maduras de narrativas interativas, misturando 

percepção e ação, realismo cinemático e menus computacionais. As regras de observador e 

ator se misturam, mas a narrativa organiza-se em redor de um único e bem-definido foco: 

estar e manter-se vivo.  

Os atiradores em primeira pessoa, de acordo com Manovich, baseiam-se na coexistência dos 

dois estados de sujeito (percepção-ação) e dois estados de tela (transparência-opacidade). 

Levando em consideração os efeitos do computador na cultura, temos que a oscilação leva à 

experimentação de diferentes tipos de atividade cognitiva. A computação moderna requer do 

usuário resolução de problemas, experimentação sistemática e aprendizado rápido de tarefas. 

Portanto, uma vez mais, a oscilação é extremamente funcional; oscila-se entre experimentar e 

apreender os aspectos causais da experimentação. Surge um novo padrão cultural.   

 

2.4 A lógica cultural transcodificada pelas Novas Mídias 

 

Compactuando com a premissa de Lev Manovich (2001), segundo Janet Murray (2003), 

qualquer meio obedece a períodos de desenvolvimento até que se tornem meios de expressão, 

em si, utilizando-se de suas características próprias na transmissão da mensagem. Não foi a 

invenção da câmera que trouxe o desenvolvimento imediato e automático dos filmes. Para a 

autora, de mesma forma, o meio digital está em seu estágio inicial de desenvolvimento, pois 

continua a depender dos formatos derivados de tecnologias anteriores. O grande desafio é 

tornar o computador um meio expressivo e não apenas tradutor. 

Lev Manovich (2001) cita exemplos de projetos artísticos que oferecem alternativas à 

trajetória de mera tradução dos elementos cinemáticos para o computador; o que pressupõe o 

cinema como mera caixa de ferramentas, instrumento desvinculado de seu aparato material 

(câmera, filme) e de seu contexto histórico de formação.  
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Esses projetos recusam-se a partilhar de tal visão cinemática de mundo material. Reúnem 

percepção e realidade material, fazendo a câmera e o que é gravado parte da ontologia do 

mundo virtual. Recusam-se a partilhar da universalização da visão cinemática, que, em geral, 

trata o Cinema como ferramenta computacional. Cada projeto citado por Lev, ao contrário, 

emprega uma estratégia cinemática única que tem relação específica com o mundo virtual 

revelado ao usuário (relação aproxima-se ao conteúdo-interface).  

-  Invisible Shape of Things60: o usuário navega em um modelo tridimensional de Berlim, 

passando por frames localizados nas ruas da cidade. Tais frames correspondem a imagens 

captadas, correlatas ao local em que se encontram, que fazem parte de um documentário 

digitalizado. O usuário pode ver a gravação clicando o frame. As gravações da câmera se 

tornam objetos materiais dividindo espaço com a realidade material que ajudaram a criar no 

computador. O Cinema é incorporado em seu aspecto também narrativo, os modos 

cinemáticos deixam de ser mera ilustração. 

- Filmes do artista húngaro Tomás Waliczky: seus filmes animados negam a visão insuficiente 

do ponto de vista único, linear. Foram criados softwares 3D para implementar diferentes 

sistemas de perspectivas; cada um relacionado ao assunto do filme do qual fazem parte. Em 

“The Garden”, a perspectiva é o olhar de uma criança, para quem o mundo ainda não adquiriu 

significados; em The Way, a perspectiva reversa é usada para enfatizar o caráter de 

isolamento do personagem central. Ou seja, a perspectiva utilizada não é meramente 

funcional, mas informa, tem função dentro da narrativa, o que é princípio base do Cinema. 

Mundos virtuais interativos são considerados sucessores lógicos do Cinema e chave cultural 

potencial do século XXI, segundo Manovich (2001).  

Aqui, foca-se, sobretudo, na questão da interatividade associada à narrativa, o que o autor 

considera ainda como especulação. Mas, em detrimento do que pode vir a ser ou não, é 

irrevogável que a tecnologia virtual tem desenvolvido crescente dependência do modo 

cinemático de conceber a linguagem.  

A busca por um novo modo de propor a relação com a tecnologia de dígitos se faz essencial.  

Mas. se para Lev Manovich Estética é um conceito um tanto limitador à sua proposição de 

análise da Nova Mídia, já que ele enuncia junção entre ciência exata e aspectos socioculturais 

                                                 
60 Ver www.artcom.de/projects/invisible_shape/welcome.en. 
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na pesquisa sobre uma linguagem provável, Janet Murray nos oferece a visão de uma estética 

própria ao meio, uma estética digitalizada, derivada de suas propriedades essenciais e 

associação à lógica cultural.  

De acordo com Janet, qualquer narrativa pode nos absorver, diluir o que à nossa volta seja em 

páginas de livro ou tela de cinema. Essa experiência já se torna prazer em si mesmo; é a 

imersão (derivada da experiência física de estar imerso, em água, em uma realidade 

totalmente inusitada). Em um meio participativo como o digital, a imersão implica  aprender a 

nadar; ou seja, executar comandos que o novo meio torna possíveis, e que, ao mesmo tempo, 

são essenciais à nossa existência dentro deste novo meio. 

Segundo Murray (2003), o computador pode trazer acesso irrestrito a emoções, pensamentos e 

condutas vedados na vida real. Cria um espaço público que parece privado, intimo.  

Computadores são objetos liminares61, pois criam emoções reais por objetos imaginários 

(transe imersivo). A narrativa em si é uma experiência liminar. 

As experiências sustentáveis fictícias são objetos transicionais, segundo Winnicot62 (1971 

apud MURRAY, 2001, p.103). A autora cita como exemplo o urso de um bebê, que oferece 

aconchego e remete à mãe; mas, embora incorpore elementos subjetivos, existe fisicamente, 

independente de qualquer crença que o bebê tenha sobre ele. O urso ocupa posição ambígua, 

carregando emoções e subjetivismos, mas não é uma ilusão, é um brinquedo de pelúcia. Na 

experiência transicional, segundo Winniciot, o elemento real é aquele que “não está lá”; e daí 

advém seu maior poder: a evocação dos desejos e medos humanos, essencialmente em plano 

subjetivo. 

O transe imersivo63 é frágil e, para sustentá-lo, segundo Murray (2003), é preciso manter o 

mundo virtual real; ele deve permanecer não estando lá, ou seja, é preciso acreditar nele 

como objeto existente, para que não o absorvamos como verdade e nem percamos o 

encantamento com ele.  

Todas as formas de arte desenvolveram convenções para sustentar o transe liminar, um 

exemplo é a quarta parede no teatro. Uma das maneiras de sustentação, segundo Janet, é 

                                                 
61 Objetos localizados entre a experiência cotidiana e o reino mítico, no limiar do mundo real.  
62 WINNICOT, D. W.Playing and Reality. New York:Routeldge, 1971 
63 Nutrir sensações e sentimentos reais por um objeto não-real do ponto de vista físico.  
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encontrar equivalentes digitais a quarta parede do teatro; mecanismos de inibição da crença de 

virtual como real, saber que existe volta do virtual ao real. O que corresponde às oscilações 

propostas por Manovich. 

Um modo simples de criar encantamento é através de um mundo totalmente fictício, criado 

por nós. No entanto, quanto mais entramos no mundo virtual, mais necessitamos nos 

assegurar de que ele é virtual; mais necessitamos acesso ao real (MURRAY, 2003). 

Qualquer pesquisa em relação a um meio inicia-se no estudo da forma de representação de 

que ele se utiliza para dialogar com o real. Ou seja, o estudo de um meio deve centrar-se na 

relação entre realidade e modo de representação de que ele faz uso. É via representação que o 

prazer da imersão pode ser concretizado. O ser humano precisa de um tempo para se 

acostumar aos incrementos do poder de representação da realidade. Janet Murray (2003) cita 

como exemplo desse diálogo com a realidade situações em que personagens dialogam com 

autores, em formatos convencionais como livro, filme, desenho, que, por sugerirem uma nova 

estética, causaram estranhamento inicial. 

De acordo com Lev Manovich (2001), o conceito de representação é assumido de diferentes 

formas.   

Na relação entre representação e simulação, a representação é contextualizada como 

diferentes tecnologias de tela (filme, radar, TV, tela pós-renascença), considerando-se tela 

uma superfície retangular que mostra um mundo virtual, e existe no mundo físico do 

observador. Já a simulação engloba tecnologias de imersão completa do observador em 

espaço virtual.  

Em relação ao controle, a imagem como representação do universo ficcional opõe-se à 

imagem como simulação de um painel de controle (a imagem-interface). Já na relação entre 

representação e ação; há tecnologias representacionais usadas para criar ilusão, em 

contraponto com a existência de tecnologias representacionais usadas para possibilitar ação, 

permitir ao observador manipulação da realidade através das representações (mapas, raio X, 

telepresença). 

Tecnologias representacionais assíncronas (filme, áudio, televisão) encontram seu oposto nas 

tecnologias representacionais de comunicação em tempo real. As primeiras possibilitam criar 

objetos fixos no espaço ou tempo e que se referem a algo. As segundas não produzem objetos, 
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mas forçam ressignificação da relação entre objetos e cultura. Quando relativa à informação, a 

relação refere-se tanto à imersão em um universo ficcional imaginário similar à ficção 

tradicional, quanto ao acesso do usuário a um corpo de informações (web site, enciclopédia 

on line).  

O ilusionismo visual em relação à simulação apropria-se da mesma oposição entre 

representação e simulação, como descritos anteriormente. O Ilusionismo visual caracteriza-se 

pela combinação entre diferentes tipos de tecnologias de tela para criar semelhança com a 

realidade, diferente da simulação, que se refere a métodos para modelar aspectos de realidade 

além dos aspectos visuais (modelação de processos). 

Tais relações entre representação e realidade representada são fundamentais à manutenção da 

ilusão e, portanto, ao prazer de imersão.   

Segundo Janet Murray (2003), as narrativas em computador também estão tendendo a 

enfatizar limites e testar a durabilidade da ilusão, como ocorre em games, em que os 

personagens continuam atuando mesmo quando é dado o comando de pausa. São formas de 

explorar limites entre ficção e realidade.  

Com a mesma intenção, os romances dos séculos XVII e XVIII continham cartas verídicas em 

sua composição; os primeiros programas televisivos fundiam ator a personagem; usava-se a 

dramatização explícita com encenação conjunta de personagens fictícios (cinema de 

animação). São todos, segundo a autora, modos de explorar fronteiras entre real e ilusão. Mas 

a diferença entre as experiências fronteiriças com mídia tradicional e aquelas ocorridas no 

mundo digital estão no fato de que no caso das mídias digitais o espectador é convidado a 

participar. Mais que isso, está apto a participar; são oferecidos os mecanismos para que ele 

atue. 

Em se tratando de imersão aliada à participação, podemos dizer que estamos na esfera do 

jogo. Em outras palavras, necessita-se de regras. 

Para estruturar a participação do usuário, a fim de que ele não saia do transe imersivo, Janet 

propõe diversos mecanismos de atuação a este usuário:  

- participação como visita 
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A participação no ambiente imersivo deve estar estruturada e restringida; uma visita, segundo 

Murray (2003). O campo de comportamentos admissíveis para o interator deve ser apropriado 

dramaticamente ao mundo ficcional com que se relaciona, deve fazer parte da estrutura 

narrativa, do conteúdo. A visita implica limites específicos e explícitos de tempo e espaço. 

Como exemplo, a “Casa maluca”; “Parque dos dinossauros” na Disney (o carrinho já é  a 

quarta parede, o lembrete de que há fronteiras, de que aquilo é , apesar de evocar emoções 

reais, uma viagem de brinquedo). 

Ambientes eletrônicos baseados no monitor também são visitas de imersão. O monitor é a 

quarta parede, e o joystick ou mouse são os objetos liminares. No entanto, a autora afirma que 

estado de imersão, por si só, não garante que o ambiente proposto seja interessante. Apesar de 

alguns jogos serem fisicamente imersivos, são drasticamente estáticos (Myst, entreprise). Em 

ambientes computacionais baseados nos modelos de parque de diversão, história e visita 

podem ser entrelaçadas, constituindo uma narrativa, que deve ser curta e intensa, caso o 

interator não possa deixar a plataforma móvel, caso ela seja parte da experiência.  

Por outro lado, uma visita somente exploratória pode ser tediosa e solitária pela falta de 

história e contexto narrativo. Segundo Janet Murray (2003), exatamente pelo fato de se sentir 

presente no mundo imersivo o interator quer mais do que apenas passear por ele. 

Quando entramos no mundo ficcional, não apenas suspendemos intencionalmente a 

descrença, mas exercemos faculdade criativa.  

Modos convencionais de imersão, como a leitura, estão longe de ser atividades passivas; 

afinal, aplicamos modelos cognitivos, culturais e psicológicos a cada historia, ao mesmo 

tempo que avaliamos personagens e especulamos seu desenvolvimento. Mas os ambientes 

digitais trazem novas possibilidades à prática da criação ativa da crença, pois é através da 

experiência de usar objetos e vê-los em funcionamento sob nosso comando que se cria a 

sentido de participação. O engajamento com esses objetos é feito de pequenos circuitos de 

realimentação (lógica da ação-reação) que incitam a um engajamento ainda maior (lógica 

dado-algoritmo), que conduz à crença mais sólida na experimentação, através da 

comprovação real do estado de agência no mundo virtual. 



109 

Aqui existe a sustentação do transe liminar: eu uso macanismos reais para criar experiência 

em mundo virtual; tais mecanismos me lembram o tempo todo que a experiência que sinto 

como real está condicionada a eles, sendo, portanto, experiências virtuais.   

Na participação com máscara: 

Muitas vezes, o poder imersivo do ciberespaço é obtido através de efeitos espetaculares, o que 

liga a cultura do computador às antigas formas de entretenimento, de acordo com Janet. O 

espetáculo cria nova forma de percepção e nos fixa no presente momento. Em todas as 

tradições espetaculares, o passaporte à participação se dava através de fantasias e máscaras 

vestidas por pessoas comuns. 

A máscara tem função de separar o participante do não-participante, criar fronteiras da 

realidade imersiva e sinalizar a representação. Permite, ao mesmo tempo, a participação e o 

distanciamento (essenciais à manutenção do encantamento).  

Ambientes virtuais permitem a máscara (avatares) e também um novo tipo de fantasia de 

representação, a fantasia inteligente. Avatares e fantasias inteligentes são avanços em direção 

a um meio mais expressivo, de maior conteúdo narrativo e menos centrado em violência (da 

qual fazem uso os jogos de pouco argumento, centrados apenas na ação e movimentos físicos 

dos personagens). 

Na participação coletiva com papéis: 

A presença de outros participantes cria desafio à imersão. Nos MUD’s, interatores são 

avatares; o que se vê são as identidades assumidas, o computador filtra a distração causada 

pela manifestação concreta dos participantes. Uma das chaves é a habilidade de alternar a 

figura de jogador e personagem, ou seja, tirar a máscara para discutir o ambiente como 

jogador e depois vesti-la novamente. Compartilhar um ambiente de fantasiar improvisado 

envolve negociação constante de enredo e limites entre ilusão consensual e o mundo do real. 

Nos LARP’s, jogos com ação ao vivo (improvisação), a estratégia é desenvolver perfis 

específicos de personagem e, então, dentro de determinado contexto, o jogador pode criar. Os 

papéis bem definidos criam crenças coletivas a partir do momento que incitam cada jogador a 

responder e atuar ativamente.  
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De acordo com Winnicott64 (1971 apud MURRAY, 2003), os objetos do mundo imaginário 

não devem ser muito sedutores, assustadores ou reais, para que o transe imersivo não se 

rompa. O nível de excitação deve ser controlado. O transe deve ser mais e mais profundo, sem 

que as emoções se tornem exacerbadas demais. Narrativas tradicionais têm seus próprios 

mecanismos reguladores (o cinema em seus cortes e enquadramento).  

Nos jogos de ação ao vivo, as ações reguladoras são convenções mecânicas (códigos para 

certos comportamentos que envolveriam constrangimento para o jogador, como intimidade, 

perigo ou que envolveriam o uso de materiais e acessórios não disponíveis).  

Nos MUD’s65 também foram criados repertórios de convenção para tudo. Não há um único 

contador de histórias; as estruturas de comando pelas quais os jogadores atuam no mundo 

ficcional estabelecem a narrativa e suas regras. Há ainda algumas convenções de privacidade 

capazes de serem usadas por um único jogador; mas estas podem mudar a situação do jogo e 

as alterações terão conseqüências. Os comandos dão autoridade de evento narrativo (todos 

receberão); por isso a situação é alterada. A questão de definir comandos e quem pode realizá-

los é delicada e deve envolver a concordância de todos os participantes. Pouco a pouco, são 

descobertas as convenções de participação que formarão a quarta parede, os gestos que irão 

aprofundar e preservar o encantamento da imersão. O computador proporciona palco para o 

teatro participativo e encenação de experiências emocionais autênticas que, se sabe, não são 

reais. Quanto mais persuasiva a representação de sensações no ambiente virtual, maior a gama 

de ações dos interatores, e maior o estado de agência. 

De acordo com Janet Murray (2003), uma outra característica essencial à Estética proposta ao 

meio digital é o estado de agência, que é tanto maior quanto melhor resolvido for o ambiente 

de imersão; ou seja, mais ativos desejamos ser nele.   

Agência representa a capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver o resultado 

de nossas decisões e escolhas. Dificilmente esperamos vivenciar agência em um meio 

narrativo convencional, em que nossa participação é restrita e controlada. Em manifestações 

de arte popular e atividades festivas (dançar, cantar) pode-se experimentar sentido de agência; 

nos demais, o espectador participativo é mero acessório.  

                                                 
64 Winnicot, D.W.Playing and reality.New York:Routledge, 1971. 
65 Jogos para múltiplos jogadores on-line. 
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No exemplo das danças populares (samba, Cajun) os dançarinos possuem liberdade de ação 

dentro de um repertório. Na quadrilha, executam as ações de um mestre de cerimônia, pois há 

repertório conhecido tanto pelo mestre quanto pelo dançarino.  

Os ambientes eletrônicos possuem estruturas participativas semelhantes (aprendo a usar um 

programa e percorro os passos necessários à execução da tarefa, como na quadrilha; estou em 

um programa de simulação que permite alteração de parâmetros da forma mais conveniente, 

como a dança). A diferença entre rituais de arte popular e interações digitais é que nesta há 

um mundo em constante alteração, de acordo com a participação, alteração de todo universo a 

que o participante está circunscrito. Na dança, pode-se influenciar o parceiro, mas músicos e 

demais dançarinos não são afetados. As interações digitais, como vimos o caso dos MUD’s, 

possibilitam ainda um maior estado de agência. 

Mas, de acordo com Janet Murray (2003), Agência vai além da participação e atividade 

(como o clique de mouse ou girar a roleta para gerar um comando em um jogo de tabuleiro). 

Um elevado grau de agência ocorre quando as ações são autônomas, selecionadas entre uma 

vasta gama de escolhas e determinam inteiramente o curso do jogo (alguns games ou VR).  

Analisaremos um pouco mais detalhadamente essas formas de exploração da agência como 

característica do que Janet considera uma Estética própria à Nova Mídia. 

De acordo com o artigo “Realidade Virtual” do site Hipermídia.info, o termo foi 

primeiramente adotado, em 1989, por Jaron Lainer, da VLP Research, mas outros termos 

(mundos artificiais, ambiente digital sintético, telepresença, mundo virtual, realidade artificial, 

ambientes imersivos tridimensionais) são usados para dar nome ao que pode ser considerada 

uma interface sofisticada que envolve simulação em tempo real e interações de múltiplos 

canais sensoriais (visuais, táteis, auditivos). Tal conceito possibilita a visão de VR como a 

forma que proporciona uma maneira mais natural o possível de interação na relação usuário-

computador e torna o aparato mais invisível, diferente de outras formas que envolvam uso de 

mouse e teclado para acesso a documentos. 

As características básicas da VR são: Interatividade, Imersão (que Janet considera uma das 

características essenciais à mídia digital) e Imaginação, sobretudo no que diz respeito à 

programação em VR. Sobre tais características da VR, temos que: 
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- Interatividade é capacidade de manipulação de objetos no mundo virtual e resposta imediata 

da ação; um fluxo do usuário ao ambiente e o efeito ao usuário. Existem três tipos de 

Interatividade. A VR exploratória (interatividade restrita ao movimento do usuário pelo 

espaço virtual, sem que ele possa, no entanto, interagir com objetos presentes nesse espaço; 

por exemplo, os sites de arquitetura que permitem apenas locomoção pelo espaço), A VR 

Passiva (o usuário percorre o mundo virtual, mas não pode escolher seu caminho; por 

exemplo, em games que não possibilitam viagem exploratória só há uma via determinada) e a 

VR Interativa (o usuário pode interagir com objetos virtuais, manipulá-los, sentir sua 

consistência, alterar o mundo virtual). 

- Imersão é o estado ocorrido quando se consegue abstrair o sujeito do mundo físico exterior 

real e sua atenção esteja totalmente focalizada nos aspectos do ambiente VR. Há três níveis 

de imersão: Sistema através de janela (imersão via monitores de vídeo comum e desktops; 

podemos verificar esse tipo de imersão em games em primeira pessoa, que têm na tela o 

passaporte para o mundo virtual; nesse caso, a transparência é mínima), dentro da sala 

(aperfeiçoamento do primeiro, potencialização da imersão via monitor através de outras 

ferramentas, como óculos que possibilitam visão 3D) e VR Imersiva (imersão quase que total, 

os sentidos do usuário voltam-se exclusivamente para o sistema-capacetes de VR). 

A movimentação em VR também é potencializada, e aqui se fala em seis degraus de liberdade 

e não apenas três, como proporcionado pelo universo tridimensional. Três graus adicionais 

advêm da orientação do ponto de vista do observador e têm origem em pesquisas aeronáuticas 

(inclinação, rotação e angulação, além dos convencionais frente-trás, esquerda-direita, cima-

baixo). 

VR também pode ser classificada de acordo com o aparato que utiliza:  

VR de cabine, em que o usuário fica dentro de uma cabine que corresponde a um carro ou 

outro veículo; as janelas da cabine são monitores de computador e pode-se usar base móvel 

para aumentar a imersão (simuladores de vôo).  

VR de Realidade projetada, em que o usuário vê a sua imagem projetada em uma tela e pode, 

a partir daí, interagir com outros objetos presentes na tela; trabalha-se aqui com a 

bidimensionalidade da imagem. 
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Realidade Mista, que combina mundo real com informações adicionais sobre este mundo real 

(tabelas ilustrativas/dados/gráficos) sobrepostas a ele.  

Telepresença, tecnologia que liga sensores remotos do mundo real ao aparelho sensorial de 

um operador humano. Necessita deste operador, de uma estação de teleoperação, robô remoto 

ou gama de dispositivos regidos por automação e um ambiente em que este robô ou gama de 

dispositivos estejam presentes. Os dispositivos são acionados por eventos que ocorrem no 

ambiente em que se localizam, são transmitidos à estação de teleoperação, interpretados pelo 

operador, que envia comandos à central de dispositivos, para que esta lhe responda (a 

informação é de fluxo contínuo).  

VR para Desktop, em que não há utilização de VPC (visores); os monitores mediam a relação 

usuário VR; é a fórmula mais simples de VR e mais superficial.  

VR Imersiva, com uso de VPC para visualização do mundo virtual. 

O aparato computacional usado em VR é variável de acordo com a intensidade e sofisticação 

do tipo de imersão. Podem ir de PC’s (games como Doom) a estações de alto processamento 

(para simulações aeronáuticas). Os componentes essenciais a qualquer destes sistemas VR são 

os canais de entrada (dispositivos de HD que recebem as entradas do usuário, ou seja, a sua 

orientação); os canais de saída (dispositivos de HD envolvidos na transmissão de estímulos 

sensoriais ao usuário, como visores, luvas, óculos, etc); banco de dados (onde ficam 

armazenadas informações sobre os objetos que compõem o ambiente – estas informações 

podem ser transferidas a uma memória).  

Existe um formato aberto para descrição desses objetos virtuais e transferência, a Troca de 

Dados Virtuais, essencial ao compartilhamento de ambientes virtuais de múltiplos usuários. A 

VRML (Virtual Reality Modelling Language/Linguagem de Modelagem de Realidade 

Virtual), por sua vez, serve para elaborar mundos virtuais tridimensionais para a Web.  

Em VRML o mundo é criado para ser experimentado através de diferentes pontos de vista. O 

usuário pode escolher o seu ou até mesmo escolher a versão do designer. Um comando 

interessante do browser em VRML é a passagem de um ponto a outro através de movimentos 

(câmera móvel) criados pelo software. Em VRML, o percurso do usuário pelo mundo virtual 

privilegia a interface que proporciona um modo cinemático de percepção.  
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Mas são os games que, segundo Manovich (2001), correspondem à área em que as interfaces 

cinemáticas estão se tornando interfaces culturais de forma mais contundente. A partir da 

década de 80 já se iniciaram as experimentações com fragmentos interativos (que 

necessitavam da informação dada pelo usuário) alternados por seqüências cinemáticas não-

interativas (automatizadas, sem intervenção do usuário), o uso de ângulos de câmera, 

profundidade de campo e luz dramática. 

No início dos anos 90, os games passaram a usar imagem de vídeo digital, sobrepostas a 

fundos 2D ou 3D. Com isso, foi possível escapar à estrutura tipo galho de árvore, na qual 

todas as possibilidades deveriam estar definidas antecipadamente (como ocorria nos games 

mais antigos). Com a separação entre cenário e personagem, este último pôde se mover 

arbitrariamente e em tempo real. Além disso, o espaço adquiriu a capacidade de mudar 

durante o jogo. Essa inovação potencializou a força da cinemática. 

Outro exemplo importante do game, usando a linguagem cinemática, é o ponto de vista 

dinâmico. A incorporação do controle da câmera e dos controles virtuais ao hardware dos 

games é um evento histórico; o usuário passa a dirigir.  

O fato de os games e mundos virtuais continuarem a incorporar a gramática do Kinoeye 

(experimento de Vertov que explora a potencialidade dos pontos de vista) no hardware e 

software não é acidente, mas coincide com a trajetória da computadorização da cultura, a 

automação das operações culturais, em evolução desde 1940. Uma vez que códigos culturais 

são implementados em software e hardwares, não são mais vistos como escolhas, mas 

verdades inquestionáveis. Segundo Lev Manovich (2001), já estamos presenciando o estágio 

seguinte deste processo de computadorização cultural, ou seja, já estamos além da tradução da 

gramática cinemática dos pontos de vista, ao hardware e ao software; estamos em nível do 

resultado dos processos computacionais que tiveram por base os elementos fornecidos pela 

cultura em geral. VR e games em mundos virtuais interativos são exemplos deste resultado. 

E mais que isso, essas formas ilustram o poder de alterar realidades (correspondente à 

variação de pontos de vista proposta pelo Kinoeye). Esse poder de transformação do 

computador é mais sedutor em ambientes narrativos; em alguns jogos não há decisões 

irreversíveis – podemos começar de novo; surge o prazer pela variedade.  
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Estamos, segundo Murray (2003), diante do estado de Transformação, o terceiro prazer 

estético do ambiente digital proposto por Janet. Tudo o que vemos em formato digital torna-se 

mais plástico, mais passível de mudança. Conforme o meio digital amadurece, esse prazer 

pode ser explorado para efeitos cada vez mais sutis. 

Mas a constante mudança e aptidão à transformação também pode ser desconfortante em 

termos narrativos, uma vez que se torna difícil contar uma história coesa, ou mesmo ser 

coerente em um ambiente fluido. Não se pode indicar ao certo a postura do interator diante da 

inexistência de pontos-chave de um evento ou narrativa, como o começo e o fim. Segundo 

Janet Murray (2003), necessitamos de um novo conjunto de convenções para lidar com a 

mutabilidade. Essas convenções surgirão quando descobrirmos o tipo de prazer que buscamos 

na literatura ou roteiro de transformação e o transpusermos ao ambiente digital. 

De acordo com Lev Manovich (2001), para que se possa estabelecer uma Estética da Nova 

Mídia, como proposta por Janet, deve-se prestar atenção à história da cultura, mais do que 

somente às possibilidades técnicas de gerar, organizar, distribuir e manipular dados, trazidas 

pelo computador.  

Entre esses fatores de relevância está o uso de estratégias como resposta às restrições 

tecnológicas ou como proposições que melhor dialoguem com a utilização de uma nova 

tecnologia (como a montagem lidando com o princípio da modularidade do filme, 

representando resposta à pergunta “como unir cenas separadas?”). Muitas dessas estratégias 

são abandonadas antes que desenvolvam plenamente seu potencial e se estabeleçam como 

linguagem.  

O uso do loop66 é exemplo de uma técnica cinemática antiga, usada contemporaneamente para 

lidar com restrição e que acabou sendo transformada em estratégia ainda não esgotada em 

suas possibilidades de linguagem, merecendo certa atenção, segundo Manovich. O autor 

explica que a tradição imagética do século XIX baseava-se em loops curtos. O 

amadurecimento do Cinema levou o loop a instâncias marginalizadas da produção de filmes 

(filme pornô, animação, cartoon), enquanto o cinema narrativo passou a evitar ouso de 

repetição (visão da existência humana como progressão linear de eventos únicos).  

                                                 
66 A relação entre loop e narativa veremos exemplificada no capítulo sobre a relação entre audiovisual e 
narrativa (Capítulo 4: output). 
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O Cinema baseado em loop, segundo Lev, foi reativado por Vertov em uma cena de “Man 

with a movie camera” (um cinegrafista, conduzido por um automóvel em movimento, aciona 

a “manivela” de sua câmera; a repetição, criada pelo movimento da manivela, faz nascer uma 

progressão de eventos. Uma câmera pelo espaço ia gravando tudo que estivesse em seu 

caminho).  

Vertov ainda intercala estas cenas com as cenas de um trem em movimento, evocando a 

primeira cena de cinema, dos irmãos Lumière e ressignificando-a. O cineasta posiciona a 

câmera ao longo da linha do trem, fazendo com que ele passe vezes e vezes pelo espectador; 

ele usa a repetição como linguagem.  

Segundo Manovich (2001), a linguagem de programação em si, processualmente, é baseada 

em loop (repetição de uma série de passos para execução de tarefas). Programação envolve a 

alternância entre fluxo linear de dados através de estruturas de controle; o loop é essencial a 

tais estruturas de controle. A prática em programação mostra que loop (repetição) e 

progressão seqüencial não necessitam ser mutuamente excludentes, o que, de acordo com o 

autor, é demonstrado também pela animação tradicional, que combina loop e narrativa.  

Uma série de relações e significados podem ser extraídos a partir da utilização do loop como 

estratégia desenvolvida a partir de uma limitação tecnológica, alimentando a idéia de que, 

como o loop, muitas técnicas deveriam ser melhor analisadas e ter seus usos diversificados, e 

não serem simplesmente descartadas antes de alcançarem pleno potencial como linguagem.  

A técnica não deve ser apenas remendo de limitações tecnológicas, ou seja, não deve ser vista 

meramente como técnica. Retomando a definição de arte como derivada do termo técnica, 

criação e criatividade deveriam usar de complementaridade. O meio digital pode (e por que 

não?) ser um bom começo a tal experimento.  

A suposta Estética do meio digital, a linguagem da Nova Mídia e os princípios que regem a 

programação são questões de extrema importância ao estudo primeiro de um ensaio sobre o 

que poderá vir a ser a TV Digital, já que ainda estamos em estudos de nível técnico (padrão de 

transmissão e produção, equipamento necessário, perfil de profissionais).  

Por lidar essencialmente com o audiovisual (correspondente à interface cultural do cinema) e 

com o roteiro (correspondente à interface da palavra impressa) para acesso e construção da 

informação e mensagem, ou seja, por seguir a lógica novomidiática proposta pelo autor, a TV 
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de alta definição, como ambiente digital, necessita de estudos aprofundados das interfaces e 

procedimentos  capazes de propor caminhos à Nova Mídia. Caminhos que lhe sejam próprios 

e, ao mesmo tempo, derivativos de aspectos tecnológicos e culturais que a precedem.   
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Desde a época mais remota, o ser humano tem a 

necessidade de criar significado e espaço de 

expressão.  

Aqui, não nos encontramos estritamente em âmbito 

artístico. Transcendemos instituições, alcançando a 

ampla esfera da história da cultura e do processo 

evolutivo como um todo.  

Das tradições representativas do desenho e da 

pintura, passando pelo espaço-recorte da fotografia, 

abarcando a imagem dinâmica do cinema, TV e 

vídeo, chegando à era fluida dos dígitos e traçando 

paralelos às formas mentais de codificação, a tela 

tem exercido influência-chave em nossa relação com 

a existência e com a forma através da qual a 

concebemos e interpretamos. 

A tela: um Mondrian em suas linhas de equilíbrio 

dinâmico. 

A tela: tê-la tecnologia, interface de instrumentalizar 

comunicação com o espaço virtual; é tê-la convite à 

nova dimensão. Um fôlego reflexivo e, ao mesmo 

tempo, impulso à ação. 

O pulso que redimensiona o tempo entre 

aproximação e distanciamento da realidade; 

responsável pelo criar já modificando, pela matriz 

em constante mutação. 

O pulso essencial ao avanço tecnológico.  
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3 PROCESSAMENTO DE DADOS: PROCEDIMENTOS E ESTRUTURAS QUE 

CONFIGURAM A COMUNICAÇÃO NO MEIO DIGITAL  

 

O capítulo 3 analisa a mídia digitalizada procedimentalmente. Trata da caracterização da 

relação sujeito-ambiente digital e sujeito-computador/aparato digital, nos modos que 

possibilitam, em aspectos práticos e técnicos, essa comunicação.  

A Pergunta: Quais os processos e estruturas que permitem a comunicação entre indivíduo e 

universo digital? Como otimizar o trabalho com dados?  

 

3.1 Operando dados 

 

Em se tratando do trabalho com dados via aparato digital, estaremos, inevitavelmente, no 

reino da linguagem, tanto em termos socioculturais, quanto, essencialmente, técnico-

operacionais. Esse tipo de manipulação de informações faz uso destes diferentes reinos da 

linguagem, não de forma excludente, mas, primordialmente, transicional e em constante 

permuta entre sentidos. 

O designer de Novas Mídias (em princípio, um técnico) aproxima-se do computador através 

dos filtros culturais. As Interfaces Homem-Computador (HCI)67 modelam o mundo de 

diversas formas e também impõem a sua lógica ao dado digital. Outras formas culturais já 

existentes, como a Palavra Impressa e o Cinema (ambos caracterizados como input cultural), 

trazem suas convenções e formas próprias de organização; essas interagem com as 

convenções das Interfaces Homem-Computador (HCI) e se constituem em Interfaces 

Culturais.  

Construções como a tela e outros aparatos contribuem como camada adicional de convenções, 

tanto técnicas como culturais que, integradas às interfaces culturais, são responsáveis pela 

facilitação do processamento da linguagem computacional.  

                                                 
67 Interfaces através das quais o usuário interage com o computador. Podem ser tanto dispositivos físicos para 
entrada e saída de dados, como monitor, teclado, tela; quanto metáforas e conceitos utilizados para 
organização e recuperação de dados. O autor ainda nos apresenta à interface cultural, compreendida como 
modos de apresentação do computador que permite a interação com dados culturais, ou seja, com a cultura 
codificada em formato digital 
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Podemos propor interfaces e convenções como elementos lingüísticos, códigos revestidos da 

função de vocábulos, palavras, frases, modos gramaticais de se definirem significados 

prováveis ao entendimento da mensagem. As ações procedimentais representariam a 

contextualização geral desses elementos e equivaleriam à sua sintática e organização, para 

possibilitar transmissão e entendimento da mensagem.  

Existe uma lógica operacional na própria programação, que segue níveis hierárquicos. 

Segundo Lev Manovich (2001), programação corresponde a um conjunto de séries de filtros 

estabelecidos no processo computacional, pressupondo-se que a cada estágio nessa relação 

com o computador as possibilidades criativas se restrinjam. Ao mesmo tempo, esses estágios 

podem ser vistos como progressivamente mais capacitantes, mais objetivos de fato. Restringir 

não significa incapacitar. No caso do universo digital, quanto mais estágios são superados, ou 

seja, mais procedimentalmente integrados ao objetivo da programação e às variáveis 

condicionantes, mais próximos à lógica da máquina ficamos.  

A história da evolução do software, de constante e crescente abstração, compara-se ao 

princípio da automação, que Lev Manovich (2001), considera ser o guia no processo de 

desenvolvimento e utilização do computador. Os softwares fazem as operações se tornarem 

mais rápidas, trazendo-as a um estágio mais próximo do entendimento do usuário, mais 

distantes da lógica processual do computador em sua linguagem específica de programação.  

O software possibilita a criação de novos objetos de mídia, age como filtro que modela a 

imaginação do que é possível ser feito via computador; modela a significação da Nova Mídia. 

As técnicas gerais usadas pelos softwares, no processamento de dados, são chamadas 

operações e configuram-se como uma das conseqüências do status de mídia como dado de 

computador. As operações consideradas gerais são: Seleção, Composição e Teleação.  

As operações estão embutidas na lógica do software, mas não atadas a ele. Operações são, 

segundo Manovich  (2001), de aplicação inclusive social; estendendo-se a modos de pensar, 

trabalhar, etc... Novamente, vemos a lógica computacional receber influência cultural e, mais 

adiante, também retornar ao mundo real sob a forma de padrões de comportamento e 

conceito.  

Como afirma Manovich, a comunicação entre o mundo social e o uso de design de software é 

um processo em duas vias: enquanto trabalhamos com softwares, as operações passam a fazer 
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parte de nosso modo de entender o mundo (cognição). O design do software e as Interfaces 

Homem-Computador (HCI) refletem uma lógica social mais ampla.  

Importante diferença detectada entre sociedade industrial e sociedade da informação parece 

estar ligada a esse intercâmbio possibilitado pelo uso do computador, que é capaz de 

generalizar e gerenciar diversos aspectos culturais através das mesmas operações. Na 

sociedade de informação, vale lembrar que trabalho e lazer relacionam-se de forma próxima, 

por envolverem o uso das mesmas interfaces computacionais.  

Segundo Lev Manovich (2001), essa relação de proximidade trabalho-lazer é complementada 

pela também crescente proximidade entre autores e usuários. Isso, segundo ele, não significa 

que a diferença entre produtores e consumidores desapareça. Existem softwares específicos 

para ambos. Alguns desses softwares possuem diferenças mínimas de operação e até mesmo 

de preço, se comparados às diferenças de preço e qualidade dos modos de produção em mídia 

tradicional.  Segundo a jornalista da Rede Bandeirantes, Fernanda Romano, são gêneros 

marginais de audiovisual que encontram resistência na divulgação através de meios 

convencionais e utilizam-se de baixo orçamento de produção – encontram-se em período de 

expansão atualmente, com o barateamento de custos e a facilidade de distribuição via Internet.  

A pornografia, por exemplo, é o segmento da indústria audiovisual que obtém maior 

crescimento como produção, tendo seu consumo sido beneficiado devido à privacidade 

propiciada pela Internet ao consumidor-usuário.  

A jornalista ressalta que a produção audiovisual está cada vez mais acessível, fenômeno sem 

precedentes na história. Basta uma máquina capaz de produzir multimídia, um software e uma 

câmera de fotografia de 512 megapixels para que se possa fazer um vídeo de 5 minutos. 

Qualquer um pode ser videomaker e ter canal de distribuição que independe das grandes 

cadeias de comércio. O Google vídeo cut vai ser acrescido de componente de pagamento que 

permitirá a comercialização do filme produzido; não será mais preciso uma editora ou 

produtora para produzir e distribuir. Estamos diante de uma nova onda de entretenimento, 

impulsionada ainda pela febre dos ipods.  

Mas os dispositivos móveis capazes de reproduzir vídeo vão além do ipod. Segundo 

Fernanda, o vídeo móvel já é uma tendência. A Apple transformou em produto de consumo o 
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media player portátil (equivale ao que a Sony fez com o Cd player há 15 anos). A produção 

barata, sem dúvida, abre precedentes para a criação audiovisual como nunca antes. 

No entanto, apesar da distância entre produtores e usuários se tornar cada vez menor em 

termos operacionais, ela, na realidade, desloca-se. Os profissionais envolvidos na produção de 

Novas Mídias passam a criar e se diferenciar qualitativamente, concebendo outros modelos, 

formatos e tendências para manter status, não como objetivo final, mas, talvez, processo 

natural de diferenciação. Afinal, quem já produz ou possui know-how conceitual acaba por 

diferenciar-se do senso comum que, inevitavelmente, instaura-se quando da exploração de 

determinada linguagem. 

Segundo Manovich (2001), os Games ilustram bem a distância entre produtores e usuários. 

Criou-se o Game patching, softwares que habilitam mudanças na fonte de código de um game 

preexistente, possibilitando alterações em personagens, desenhos, som, etc.; mas sem que 

sejam envolvidos elementos criativos. Toda alteração já está prevista. 

Dando ênfase a essa diferença entre usuário e produtor, que, por mais tênue que possa parecer 

em termos de acesso ao modo de produção, é substancialmente significativa em termos 

conceituais, Manovich  (2001), se concentra na discussão de três exemplos de Operação e as 

diferencia segundo sua utilização por usuários e produtores.  

A operação de Seleção é empregada tanto por profissionais quanto por usuários; a operação 

de Composição é utilizada somente por designers; e a operação de Teleação é realizada por 

usuários. 

O conceito de Operação, segundo ele, também pode ser aplicado para se pensar em outras 

práticas culturais baseadas em tecnologia, sendo que é um erro reduzir Operação à ferramenta 

ou a elemento meramente funcional, relacionado exclusivamente ao uso de uma tecnologia, 

como se faz tradicionalmente.   

Se, de um lado, as operações são automatizadas, do mesmo modo que o são as ferramentas, 

por outro, operações são passos, existem como conceitos antes de se materializarem em 

hardwares e softwares. Neste aspecto de transferência, podem ser lidas com base em um 

princípio geral da Nova Mídia: a transcodificação. 
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Operações, como ressalta Lev Manovich, existem independentes dos dados a que se aplicam e 

podem ser utilizadas em outras áreas da cultura, como, por exemplo, na moda, com a criação 

de uma técnica de produção baseada no conceito da coleção. No caso de Huis Clos68 (de 

acordo com Cris Orozco, estilista da.marca), são desenvolvidos tecidos adaptáveis ao conceito 

da liberdade de movimento feminino (física e social); e os modelos são costurados no corpo 

do manequim para garantir o conforto. Opera-se determinado modo de produzir para garantir 

o conceito predeterminado. 

Os softwares, cada vez mais flexíveis, podem aumentar o número de Operações, criar 

instruções funcionais específicas levando-se em conta o tempo ou a característica de um 

determinado dado. Os softwares podem customizar Operações.  

Trabalhando dados por Seleção 

Na operação de Seleção, segundo Lev Manovich  (2001), objetos Nova Mídia são geralmente 

criados a partir de elementos preexistentes. A criação autêntica foi substituída pela Seleção a 

partir da instauração do menu. Os softwares vêm com numerosas opções e, além disso, são 

vendidos plug-ins em separado (comandos adicionais e elementos de mídia prontos para uso 

em determinado software). A própria Internet disponibiliza muitos plug ins gratuitamente.  

Os usuários das Novas Mídias são requisitados a selecionar a partir de menus pré-definidos 

quando usam softwares ou acessam a Internet. Seleção é a operação-chave, tanto para 

designers e produtores de Nova Mídia, quanto para usuários. 

O conceito de Seleção origina-se, segundo Lev Manovich (2001), das colagens e montagens 

(iniciadas por alguns artistas em 1910) derivadas do processo de manufatura apropriado da era 

pré-industrial. A fotomontagem se tornou estável como linguagem em 1920, com as 

vanguardas, e  ganha mais força posteriormente, em 1960, com a Pop Art. O conceito da 

criação autoral, não baseada em elementos preexistentes, no entanto, continuou a ser 

considerado a principal operação na Arte Moderna.  

A Arte eletrônica, ainda em seu período inicial, já se baseava no princípio da modificação de 

um sinal existente. O primeiro instrumento eletrônico data de 1920, criado pelo músico e 

                                                 
68 www.huisclos.com.br 
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cientistas Lev Theremin69, que produziu um gerador de ondas controladas por mudança de 

freqüência e amplitude. Em 60, os videoartistas construíram sintetizadores baseados no 

mesmo principio. O artista passa de gênio autoral criador a técnico. 

A substituição de um sinal simples como a onda, por sinais mais complexos, como ritmo e 

melodia, necessitou da criação de uma série de geradores de sinal, chegando-se, assim, ao 

moderno sintetizador de música (datado da década de 50, o primeiro instrumento a abarcar a 

lógica de Seleção da Nova Mídia, por fazer uso de um menu de acesso a escolhas).  

Seguiu-se, na década de 60, a criação do sintetizador de vídeo e, em 70, do banco de efeitos 

para edição. Em 1980, inicia-se o uso dos softwares e o processo artístico adota a lógica dos 

tempos modernos: o ready- made70; tudo concebido a partir de elementos preexistentes. 

O sujeito passa a proceder através da seleção entre numerosos itens de catálogos e menus. 

Antes, o artista criava baseado em sua própria base de dados, dependendo de sua consciência 

direcionadora. Esse processo tornou-se externalizado. Lev coloca que, no entanto, mesmo 

fazendo uso de colagens de um mundo preexistente, a visão romântica da autoria ainda pode 

ser aplicada, uma vez que a criação, mesmo a releitura, possui, de certa forma, o elemento 

criativo. 

A World-Wide Web encoraja ainda um próximo estágio: criação de textos e documentos que 

consistem em mera colagem de outros. Qualquer um é criador simplesmente fazendo nova 

seleção a partir de um corpo de material previamente disponível.  

Essa mesma lógica de seleção, independente de conceituada como prática romântica ou não, 

está presente em objetos de Nova Mídia tipo galho de árvore interativo (branching type), em 

que o usuário seleciona o elemento seguinte clicando ou acessando um menu. O resultado 

visual da escolha é a mudança total ou parcial da tela, devido ao acesso a um documento 

novo. A maioria dos programas interativos típicos dos anos 80 e inicio dos anos 90 eram o 

que Lev Manovich chama self contained, ou seja, utilizados em computadores sem acesso a 

uma rede, desconectados da Internet. Segundo Lev, os programas desse tipo buscam não 

dividir a atenção do usuário com demais programas; tal relação usuário-programa self-

contained é correlata à relação leitor-livro (tudo o que pode ser consultado já está 

determinado, não vai além do que se inscreve nas páginas).  
                                                 
69 Theremin *Cf. GALEYEV, Bulat. Soviet faust: Theremin- Pioneer of EletronicArt.Kazan,1995. 
70 Vertente artística da vanguarda baseada no que poderíamos chamar de autoria por seleção 
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De 95 em diante, a maioria dos documentos interativos migra para a Internet, o que faz 

necessária uma padronização de formato (através de HTML: linguagem de formatação do 

hipertexto; e Flash*71). Partes da tela permaneciam constantes, enquanto outras mudavam.  

De qualquer forma, seja via internet ou não, o sentido de navegar em uma estrutura tipo galho 

de árvore (branching tree) significa selecionar dentre opções preexistentes. O espaço 

navegável, uma forma de atuação e leitura no ambiente digital, adquire aspecto interativo 

potencializado via operação de Seleção. O espaço é passível de total modificação via Seleção, 

através de tipos mais complexos de interatividade72, que permitem, inclusive, controle e 

modificação de outras mídias. No entanto, a maioria usa estrutura branching do tipo fixo. 

Em relação a esta estrutura, um conceito padrão é de que o usuário de um programa interativo 

tipo galho (branching) é co-autor, visto que escolhe o caminho (o que implica processo único, 

cognitivo, individualizado). No entanto, visto sob outro prisma, o usuário está apenas 

escolhendo um entre diversos caminhos pré-definidos; não age ou acrescenta novo objeto ao 

corpo total. Surge uma nova espécie de autoria, nem Pré-Moderna (que sugere a idéia da 

modificação mínima no objeto); nem Moderna (que implica no gênio criador). 

A nova autoria, para Lev Manovich (2001), encaixa-se perfeitamente à lógica das sociedades 

industrialmente avançadas e pós-industriais, onde toda ação envolve escolha a partir de um 

menu, catálogo ou base de dados. Escolha de valores existentes em um menu pré-definido. É 

o que Janet Murray (2003) chama de autoria procedimental. 

Em se tratando de direitos autorais, Ted Nelson (2005), idealizador do hipertexto, propõe o 

que chama de transclusão: é dado livre acesso a um documento de determinado artista/escritor 

ou produtor de conteúdo digital. Qualquer um pode usar, recortar, colar, emendar com outros 

trechos de outros autores, mas sempre deve haver uma conexão que leve ao original.  

Nelson trata aqui de uma coexistência de documentos, em lugares diferentes ao mesmo 

tempo; uma relação que se faria inviável nas relações de produção e direito atuais. O autor, 

                                                 
71 Flash 
72 Existem diferentes níveis de interatividade: 
-funcional: corresponde à relação homem-máquina (ex: usuário-computador) 
-intransitiva: resposta ao programa (hardware-software) 
-transitiva: homem-programa; é a interpretação da mensagem, mobilizando atividades afetiva, sensorial e 
intelectual (usuário-software) 

-incidente: modificação do conteúdo do programa (usuário interfere no software) 
-não-incidente: não há modificação. 
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com a transclusão digital, poderia receber por trecho utilizado, mas, por enquanto, o processo 

é apenas uma idéia.  

Transclusão seria uma solução criativa, literária; e ele frisa que, de modo algum, é tecnológica 

no sentido técnico, e sim funcional.  

Segundo Lev Manovich (2001), neste universo submetido à lógica da Seleção, e mais, da 

exposição a priori para que haja seleção, o que era privado torna-se objetivo (neutro, livre de 

valores para o sujeito). E isso é questão funcional, para que haja entendimento em nível 

comum, uma espécie de senso comum. O mundo externo, portanto, carrega-se de 

subjetividade, rendido a um apanhado de aspectos e desejos humanos pessoais, sublimados e 

regurgitados sob a carapaça da objetividade, mas como desejos humanos, volúveis e fluidos.  

A esfera pública tornou-se depósito coletivo dessa subjetividade, refúgio das frustrações (tudo 

pode ser projetado onde não há valores prévios). Isso se deve, sobretudo, ao fenômeno do 

privado ter-se tornado público, ter-se feito externo, objeto, estereótipo; isso se deve, 

sobretudo, devido à sensação de destituição de si. 

Para Lev Manovich (2001), o refúgio para a frustração de não ser distinto (no sentido de 

distinguir-se) só se faria possível em se tratando de operação de Novas Mídias, caso 

recusássemos todas as opções e customizações. E mais, se renunciássemos também a toda 

forma de interatividade, uma vez que, apesar de soar livre escolha, seguir um caminho 

interativo não significa, para Manovich, construção de um eu único, autêntico, e sim a adoção 

de uma identidade, no entanto, preestabelecida.  

Escolher valores a partir de um menu é participar dessa colagem mutante de aspectos e 

desejos pessoais sublimados, mapeados e codificados nos softwares pelas companhias de 

programação. A identidade, esse eu como proposta de individualidade, na realidade, faz uso 

dos softwares e das Operações (sejam culturais e/ou computacionais). O eu está contido no 

ambiente externo, já é de domínio público. 

Operações computacionais apropriam-se de normas culturais já existentes; sendo que tal 

apropriação é responsável pelo surgimento de uma forma de controle poderosa, uma vez que 

facilitada, acessível. E poderosa talvez não apenas no sentido de totalitária ou impositora, já 

que o software não necessariamente inibe a criação, podendo tornar o processo de Seleção 

(que não deixa de estar presente na Mídia convencional) mais natural e familiar.  
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Exemplos remotos do processo de Seleção citados pelo autor são as exibições de lanterna 

mágica (o artista era o exibidor que selecionava slides, muitas vezes adquiridos de 

distribuidores). É o tipo de processo que Lev Manovich (2001) classifica como autoria por 

seleção73. O autor faz um objeto a partir de elementos não criados por ele, o que não deixa de 

ser uma espécie de autoria procedimental. 

Como conceito cultural, autoria por Seleção não é exclusividade da tecnologia digital (como 

vimos no caso da lanterna mágica); a tecnologia analógica também suporta tal conceito. Uma 

vez que, estocados em materiais industriais (como a fita), elementos podem ser facilmente 

isolados, copiados e reeditados através de máquinas que possibilitam a manipulação das 

várias mídias. 

Em paralelo, e como conseqüência da Seleção, segundo Lev Manovich, ocorre o crescimento 

dos arquivos das diferentes mídias. A autoria por seleção tornou-se prática comum à produção 

midiática, mesmo em se tratando de produção de mídia “antiga”. A Nova Mídia só veio 

facilitar as operações de Seleção e Combinação, codificando-as em interfaces dos softwares 

de autoria e de edição; legitimando-as. Selecionar a partir de dados existentes tornou-se a 

regra; criar o legítimo transformou-se exceção (MANOVICH, 2001).  

O desenvolvimento das Interfaces Gráficas (GUI), para facilitar as Operações, começou nos 

anos 80, a partir do momento em que a cultura torna-se pós-moderna (conceito de constante 

reciclar do conteúdo midiático passado).  

Na era da pós-modernidade, busca-se retrabalhar, recombinar e analisar o que já existe. E é 

essa condição cultural, segundo Lev, que tem reflexo no surgimento dos softwares e sua 

lógica de criar a partir de elementos preestabelecidos. O software corporifica, torna material a 

lógica pós-moderna. 

Mas selecionar elementos prontos a fim de que se tornem parte do conteúdo de um objeto de 

Nova Mídia não é o único aspecto da lógica de Seleção. O designer também pode fazer uso da 

Seleção e da Combinação de filtros e efeitos para construir o objeto (MANOVICH, 2001).  

                                                 
73 Corresponderia à noção de montagem; seleciona-se entre unidades prévios para configuração de um 
resultado. Não se pode chamar a autoria por seleção de plágio, mas, ao mesmo tempo, ela não se encaixa à 
autoria genuína. De fato, é ingenuidade achar que a autoria por si só já não é um processo de colagem. Muito 
do que é criado, aliás, tudo, é referencia de algo preexistente.   
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Os princípios que regem a utilização de programas para releitura, montagem ou construção do 

objeto são os mesmos princípios básicos da Nova Mídia (como descritos inicialmente no 

capítulo que define bases da mídia digital).  

Primeiro deve ocorrer modificação algorítmica de um objeto de mídia existente, ou de suas 

partes (lembrando que a mídia de computador consiste de amostras representadas 

numericamente). Um programa pode, então, acessar cada amostra para modificar seu valor, de 

acordo com algum novo algoritmo (ex: o programa Photoshop lê o arquivo de uma imagem 

digitalizada, pixel a pixel, e, a partir de uma função, escreve um novo arquivo, modificando a 

imagem). Os programas podem ainda trabalhar em mais de um objeto de mídia 

simultaneamente ou criar novos objetos mediante a utilização das amostras.  

De acordo com Lev Manovich (2001), operações desta natureza, com filtro, identificadas 

atualmente com a mídia digital, surgem efetivamente já com as tecnologias de mídia 

eletrônica. Encontrarmos, mais uma vez, os precursores do conceito apropriado pela mídia 

digital na mídia convencional (fone, rádio, TV, sintetizadores de vídeo e áudio). 

Todas as operações que envolvem estas mídias citadas baseiam-se na modificação do sinal 

através de vários filtros. Lev considera a mudança do objeto material para sinal (possibilitada 

pelas tecnologias eletrônicas), passo fundamental ao surgimento da mídia computadorizada.  

Em contraponto ao que acontece com a impressão permanente em um suporte material, o sinal 

pode ser modificado em tempo real, passado filtro-filtro. Um filtro eletrônico pode modificar 

o sinal em uma única instância, o que não ocorre com as modificações executadas 

manualmente em um objeto material. Todas as máquinas para síntese, gravação, transmissão e 

recepção de mídia eletrônica incluem controles para modificação de sinal.  

Assim, o sinal eletrônico não possui identidade fechada (comandos loudness no rádio, escala 

de cor ou luminosidade na TV); e é essa mutabilidade da mídia eletrônica que nos coloca a 

um passo do principio da variabilidade em Nova Mídia, segundo Manovich (2001).  

O sinal eletrônico, em si, já é caracterizado por uma variabilidade similar à variabilidade 

aplicada à Nova Mídia, uma vez que cada modificação produz nova versão, sem modificar a 

estrutura de origem.  

Objeto material-sinal eletrônico> sinal eletrônico-mídia computadorizada 
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Assim, a transformação do objeto material em sinal eletrônico pode ser vista como ruptura 

maior do que a transformação de sinal eletrônico à mídia computadorizada. Na transformação 

de sinal eletrônico para a mídia computadorizada, ocorre apenas a passagem de analógico 

para digital. Expandem-se as possibilidades de variação, cuja origem, segundo Lev Manovich, 

remonta da tradução para sinal eletrônico.  

A maior variabilidade possibilitada pela Nova Midia ocorre porque o aparato digital separa 

software de hardware74; o objeto passa a ser representado numericamente, se tornando dado 

de computador no hardware e podendo ser modificado pelo software. Com a Nova Mídia, o 

que era maleabilidade torna-se variabilidade.  

Exemplo da variabilidade característica do meio digital, segundo Mônica Moura (para o site 

hipermídia.info), é a construção e/ou modificação da imagem via computador.  

A Imagem, de forma geral, segundo ela, é representação via expressões do tipo gráfica, 

plástica, fotográfica, cinética, cinemática e digital; expressão via representação mental. Uma 

imagem considerada real, ou material, é composta por conjuntos de pontos no espaço para 

onde convergem ou deixam de convergir raios luminosos, que passam pelo sistema óptico. 

Enquanto isso, uma imagem virtual é criada de forma sintética ou através de construção 

digital; não existe de fato. Sua configuração é esquemática, ou seja, pode existir apenas como 

estrutura para uma composição real. Já a configuração real é a representação real do objeto.  

A Imagem Digital, como imagem técnica (desenvolvida via sistema ou dispositivo técnico, o 

que acaba trazendo o aspecto processual a primeiro plano), segundo Mônica, é medida e 

concebida por aparato computacional, visualizada, produzida e alterada através de código 

                                                 
74 Essa separação tornou o computador apto à realização de operações cada vez mais sofisticadas; a partir daí 
novas problemáticas relacionadas à tecnologia, não restritas a seu funcionamento “basal”, surgem. De fato, 
sempre haverá superações em termos tecnológicos capazes de abarcar novas propostas e anular necessidades.  

De acordo com José Eduardo Moreira, engenheiro de software da IBM EUA, que participou da criação do Blue 
Gene, um supercomputador, numero um entre os mais velozes do mundo (65.536 processadores duplos, 280 
trilhões de cálculos por segundo - 100 vezes mais rápido que um PC comum, custando 100 milhões de dólares, 
tendo a função de administrar todo o arsenal nuclear norte-americano), teremos, em 25 anos, computadores 
domésticos como o Blue Gene. A velocidade dos micros aumenta 10 vezes a cada cinco anos. Mas um dos 
problemas é o hiperaquecimento dos processadores - serão necessárias novas tecnologias de produção de 
energia e uma revolução no processo de materiais.  

Moreira prevê mudança nas características físicas do computador, que serão cada vez menores, sempre a 
tiracolo. Amplia-se o conceito da encontrabilidade total, proposta por Peter. Mudará também a forma de 
interagir com a máquina, cada vez mais próxima da linguagem humana (a interface pode ser a própria palavra 
falada). Mas, apesar das evoluções tecnológicas, para o engenheiro, as,tarefas executadas são e serão sempre 
as mesmas, ou seja, subjugadas à nossa lógica cultural como seres humanos; o que muda é apenas a velocidade 
e precisão que envolvem as operações. 
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binário. A imagem virtual pode ser vista como simulação da imagem real, que é uma 

representação, de acordo com Mônica, o que traz um novo tipo de discurso icônico e 

contextual.  

A imagem produzida digitalmente une os conceitos de expressão, criação e manipulação, 

tendo como conseqüência a atualização constante e a mudança da percepção do processo 

produtivo, inclusive em termos de autoria. 

Outro exemplo da passagem de maleabilidade da mídia analógica à variabilidade expandida 

possibilitada pelo aparato digital é a televisão – o telespectador pode modificar o sinal 

analógico em algumas poucas dimensões. Já um objeto de Nova Mídia (no caso a TV Digital) 

pode ser modificado em muitas dimensões, da forma ao conteúdo, uma vez que é expresso 

numericamente.  

A TV Digital pode receber ajuste de imagem (sua imagem é virtual), ao mesmo tempo em que 

é possível exercer controle sobre a escolha da programação, customizando-se a grade. Em um 

mesmo nível, podemos operar o referencial técnico e a significação do conteúdo veiculado.  

 

Trabalhando dados para compor 

 

No curso de produção de objetos midiáticos, alguns elementos são criados especialmente para 

determinado projeto, outros são selecionados de material prévio. Quando os elementos 

estiverem prontos, são reunidos em um único objeto e ajustados de modo que suas identidades 

se tornem invisíveis, sem costura.  

Segundo Lev Manovich (2001), em Nova Mídia, compor digitalmente refere-se ao processo 

de combinar um número de seqüências de imagens móveis em uma única seqüência, com a 

ajuda do software.  

A relação entre processo de montagem e programa de computação é de extrema importância, 

uma vez que, ao tomarmos as imagens a serem trabalhadas como dados facilmente 

modificáveis, o trabalho se torna tanto menos desgastante, quanto menos oneroso. 
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Geralmente, uma seqüência composta simula uma cena tradicional de filme e se parece com 

algo que existiu fisicamente e foi gravado pela câmera. Para tal, os elementos são alinhados 

em perspectiva e modificados. Uma vez montados, uma câmera virtual se move no espaço 

simulado para maior efeito real. Posteriormente, outros artefatos de ajuste imagético, como 

filtros e efeitos, podem ser acrescentados.  

Lev divide a composição digital em três passos fundamentais: 

- construção de um espaço virtual 3D composto por diferentes elementos. 

- simulação da câmera (opcional). 

- simulação de artifícios de uma mídia em particular (opcional).  

Segundo o conceito proposto por Lev Manovich (2001), Composição é exemplo de 

construção de espaço virtual, apesar de geralmente debruçar-se sobre elementos de linguagem 

já existentes, de vídeos e filmes.  

Lev Manovich (2001) explica que há dois tipos de utilização da câmera para criação de 

imagem: uso de diferentes imagens para criar um novo espaço 3D e, então, colocar 

movimento na câmera; ou uso de elementos adicionados ou extraídos de uma seqüência live 

action, sem mudar perspectiva ou movimento de câmera. Em ambos os casos, o resultado 

final nunca existiu realmente; foram criados espaços virtuais. 

Composição digital é usada rotineiramente na produção de comerciais, filmes, videoclipes. 

Em certo modo, pode ser vista como técnica que retorna ao keying75 do vídeo (sobreposição 

de camadas), mas adiciona a essa operação a impressão óptica tridimensional, característica 

do Cinema. O keying como operação, que antes era considerado operação especial e 

ocasional, agora se torna norma para criar imagens móveis.  

A Composição digital ainda expande a técnica de sobreposição de camadas imagéticas, 

permitindo controle de transparência de cada uma delas, e a combinação de potencialmente 

inúmeras camadas. A composição digital exemplifica, uma operação mais geral da cultura 

                                                 
75 Técnica de montagem de cena que usa sobreposição de camadas. É o keying em vídeo que introduz a estética 
da continuidade, mais tarde usada em softwares de edição de vídeo, que adicionam a essa operação a 
impressão óptica tridimensional. 



132 

digital: a montagem a partir de um número de elementos para criar um único objeto, sem 

alinhave aparente (MANOVICH, 2001).  

Pode-se classificar Composição como Operação generalizada do processo de Seleção, uma 

vez que o objeto de Nova Mídia é composto por elementos provenientes de fontes diferentes 

(selecionados), coordenados e ajustados para encaixe (objeto composto).  

A lógica das duas operações, Seleção e Composição, pode sugerir uma certa ordem de 

ocorrência  (primeiro há sempre uma seleção para depois haver a composição), mas Lev 

aponta que, na prática, essa relação se apresenta de forma mais interativa. O objeto parcial 

necessita de ajuste de elementos, necessita ser retrabalhado, o que só é possível através de sua 

organização modular em diferentes escalas.  

Durante a produção, os elementos mantêm sua identidade, podendo ser, assim, alterados. 

Quando o objeto finalmente está completo, pode ser transformado em fluxo único de 

informação (dado contínuo), no qual os elementos não estão mais acessíveis para 

modificação, como, por exemplo, a gravação de uma seqüência digital de um filme em 

suporte analógico. 

Existe, no entanto, a possibilidade de o objeto completo reter a estrutura modular mesmo 

quando distribuído, assim como ocorre nos games; por exemplo, na ação de personagens se 

movendo no espaço. Em alguns games, o jogador move imagens bidimensionais de 

personagens sobre a imagem do fundo; em outros, tudo é representado como objeto 

tridimensional, até os personagens. Em ambos os casos, os elementos são ajustados durante a 

produção para formar uma unidade estilística, espacial e semântica. Enquanto joga, o jogador 

pode mover elementos através de um número de comandos limitados previamente 

estabelecidos.   

Em geral, segundo Lev, a representação gráfica 3D é mais progressiva que a imagem 2D, 

porque permite verdadeira independência entre elementos, tornando possível substituição e 

diálogo entre objetos compostos por diferentes fluxos de imagem (streaming), como uma foto, 

desenho 2D, filme e vídeo. 

A representação gráfica 3D é também mais modular que a 2D. E é essa modularidade  
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que facilita a modificação do objeto da cena, tornando-o mais funcional por possibilitar 

utilização posterior dos elementos, armazenagem e transmissão mais eficientes do objeto de 

Nova Mídia. Na transmissão de um videoclipe para uma rede de trabalho, cada pixel deve ser 

lido e enviado – para transmitir uma cena 3D, basta enviar as coordenadas dos objetos que a 

compõem.  

É desta forma, segundo Lev, que mundos virtuais, games e simuladores on line trabalham: 

copiam os objetos componentes, que são “baixados” no computador do usuário. O trabalho do 

servidor é, enquanto o jogo ou a ação se desenvolvem, continuar enviando as novas 

coordenadas 3D dos objetos modificados. 

Para Lev Manovich (2001), se a trajetória genérica da cultura computacional é representada 

pela passagem da representação da imagem 2D (bidimensional) para representação gráfica 3D 

(tridimensional), a Composição digital é ponte entre ambas.  

Um espaço composto, caracterizando-se como conjunto de um número de camadas de 

imagens em movimento, se torna mais modular do que uma única cena de espaço físico 

bidimensional. Mas a modularidade assume maior proporção em um espaço 3D, pois cada 

camada possui sua própria perspectiva.  

A grande desvantagem do uso do 3D como única técnica de produção de imagens é de 

natureza econômica. Apesar de mais funcional que uma cena de filme ou vídeo, mais apta a 

mudanças e ajustes posteriores, uma cena 3D, para conter o mesmo nível de detalhe, pode sair 

muito mais cara.  

A questão da evolução dos tipos de mídia (particularmente da imagem móvel) em direção à 

crescente modularidade pode ser vista através da evolução histórica dos formatos de arquivo 

das mídias digitais mais populares.  

O formato Quick Time incitou a pensar de forma modular. Possui suas diferentes pistas de 

vídeo, áudio, texto, sprites76 de mídia que podem ser editadas e exportadas em separado; cada 

mídia, uma pista independente.  

O MPEG significou a revolução de stream (fluxo único) para o conceito modular. 

                                                 
76 Sprites, segundo Manovich, podem ser definidos como encarnação de personagens animados. 
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O MPEG 1 foi modelo criado para guardar e recuperar cenas em movimento e áudio. O 

formato especificava esquema de compressão para dados audiovisuais ou apenas de vídeo ou 

apenas de áudio, como tradicionalmente conceituados. Uma evolução do MPEG 1 foi o 

MPEG 7, modelo de representação para busca, filtragem, coordenação e processamento de 

informação multimídia.  

O conceito de composição midiática, nesses casos, está presente nos modos pelos quais um 

número de objetos de mídia de diferentes tipos e informações estão combinados, consistindo 

em uma característica estética, em última análise, determinada pelo uso da tecnologia 

empregada.  

Apesar de representarem áreas distintas, Estética e Tecnologia devem ser pensadas como 

aliadas. Segundo Lev Manovich (2001), aplica-se a mesma conexão tanto entre Estética do 

pós-modernismo e Operação de Seleção, quanto entre esta mesma Estética e a Operação de 

Composição. Essas operações juntas (Selecionar e Compor) refletem e permitem a prática 

pós-moderna do pastiche e da citação. São a chave da autoria pós-moderna, ou autoria 

baseada no computador. 

Mas a lógica que rege a Estética pós-moderna nos anos 80 diverge da lógica da Composição 

baseada no computador, vigente só a partir da década de 90. Na da década de 80, em termos 

conceituais, referência histórica e citação midiática eram elementos diferentes, com seus 

limites bem definidos. A estética baseava-se no uso das ferramentas eletrônicas e digitais do 

período (switcher, DVE, teclados), permitindo operações copy-paste, mas que não davam 

suporte à composição suave ou em multicamadas.  

Já a composição da década de 90 suporta um outro tipo de estética, mais atenta a detalhes, 

suavidade e continuidade; os elementos são postos juntos e seus limites são diluídos ao invés 

de enfatizados; o que, segundo Lev, pode ser verificado em TV, nos efeitos especiais dos 

filmes e em outros tipos de mídia. 

Os morphs (operação que retrata a estética da continuidade) permitem transição contínua 

entre duas imagens (efeito que poderia ser conseguido com dissolve ou corte). No cinema, 

corresponderia ao plano-seqüência, uma única e contínua trajetória no espaço  tridimensional.  

Os morphs, como a Composição suave, e a navegação ininterrupta em games (visão em 

primeira pessoa), segundo Lev Manovich (2001), são operações que a Nova Mídia utiliza para 
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substituir a estética da montagem (correspondente à mídia tradicional), pela estética da 

continuidade. Ou seja, enfatiza-se o realismo como estética. Na verdade, seria melhor 

falarmos em Ilusionismo, uma vez que as imagens não necessariamente precisam dar conta de 

um real palpável. A tendência é a ilusão de um real proposto e aceito como palpável.  

No lugar do corte, surge o morph ou a composição. A alteração narrativa ocorrendo em 

relação ao tempo e ao espaço, característica do texto e cinema modernos é substituída pela 

narrativa contínua, ininterrupta e condicionada à ação, presente na estética dos games e na 

Realidade Virtual (VR). Tal estética sugere maior participação e dinamismo da imagem e da 

narrativa. 

A substituição da montagem também pode ser verificada na multimídia, no computador, que 

usa a simples adição. Os elementos em mídias diferentes são postos juntos, sem qualquer 

intenção de estabelecer relação, a exemplo dos web sites. Interfaces Gráficas (GUI) também 

podem ser consideradas tendências de anti-montagem (objetos informativos múltiplos na tela, 

janelas simultâneas). 

Mas a estética da continuidade não pode ser deduzida apenas da tecnologia da Composição, 

embora em muitos casos esteja condicionada a ela. Assim como da mesma forma, a estética 

da montagem, que domina o moderno, também não pode ser pensada como fator resultante 

única e exclusivamente das ferramentas (ou falta de) disponíveis no período, apesar de suas 

limitações funcionais terem contribuído para tal. Estamos em âmbito, sobretudo, de lógicas 

culturais, modos processuais extraídos da cultura. 

Em se tratando de cultura digital, Montagem não é estética dominante e sim a Composição. 

Enquanto a Montagem baseia-se na dissonância de elementos, a composição estrutura-se em 

sua similaridade. 

Composição pode ser usada na criação de imagem seqüencial a partir de um número de 

seqüências separadas e stills. Neste caso, a operação usa softwares especiais e pertence à 

tradição das técnicas de simulação, porque a imagem resultante não existe na realidade (seja a 

imagem um ambiente totalmente construído em 3D ou criada a partir da adição de elementos 

de uma cena real).  

Como proposto por Janet Murray (2003), dificilmente, ao menos em médio prazo, poderemos 

considerar apenas a Composição para produção de imagens. Os modos convencionais ainda 
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representam, sobretudo economicamente, uma forma garantida de produção, tanto pelo 

motivo de o público estar acostumado à leitura desse tipo de imagem, quanto pelo aspecto do 

instrumental utilizado. O que podemos, sim, conceber, é uma hibridização de processos; ao 

menos por enquanto.  

Segundo Lev, foi no século XX que se criou a tecnologia mais eficaz para produzir falsas 

realidades, e que estende suas influências até hoje, alcançando e modelando a linguagem 

digital em etapa de configuração: o Cinema.  

O cinema funcional baseia-se em mentir ao espectador. O que existem são fragmentos 

construídos em um estúdio; o filme busca a síntese da ilusão de um espaço coerente. O 

desenvolvimento das técnicas permitiu a transição do cinema primitivo (em que sala e tela são 

separados, espectador livre para ir e vir, falar) para o cinema clássico (em que ocorre imersão 

na narrativa, identificação com os personagens, melhor ponto de vista para a audiência a cada 

cena, inserção dentro de um espaço que não existe). Essa transição ocorreu nos EUA, 

especificamente em Hollywood, que sempre têm se preocupado em esconder a natureza 

forjada dos espaços retratados (espécie de maquiagem através de foto, luz, movimento de 

câmera, estúdio, efeitos, etc.).  

Segundo Lê Manovich (2001), a vantagem-chave do cinema sobre as outras tecnologias mais 

antigas de realidade produzida é a produção de espaço coerente; o espectador só vê a nova 

versão criada, a fake; não há distinção de uma segunda realidade (um quarto e uma cozinha 

podem ser criados dentro de um mesmo estúdio, gravados e, após edição, estarem em cenas 

consecutivas; o mesmo estúdio pode ser cenário de uma sala em Paris e outra em Moscou). 

Antes do Cinema, a Simulação estava limitada à construção do espaço fictício dentro do 

espaço real visível (o que corresponde à linguagem teatral ou aos murais e panoramas).  

No século XIX, como visto, houve inovações menores, como o daguerreótipo, passos na 

caminhada evolutiva que resultaria no cinema como a grande técnica para se produzir ilusão. 

Nas antigas tecnologias de simulação havia o limite da materialidade do corpo do espectador, 

existindo em um espaço-tempo. O filme ultrapassa esse limite de espaço-tempo, substituindo 

a existência por imagens gravadas e editadas posteriormente. Imagens feitas em tempo e 

espaços diferentes criam a ilusão de espaço e tempo contínuos. Os processos de edição ou 

montagem tornam-se chave para a criação do fictício no século XX.  
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Lev Manovich (2001) considera duas técnicas diferentes de montagem:  

- Montagem temporal (realidades separadas formam momentos consecutivos no tempo). A 

montagem temporal, segundo Lev, serve para criar senso de presença em espaço virtual, 

mudar ou criar significado de cenas, construir contexto para as partes, em princípio, 

desvinculadas. 

- Montagem em uma cena única (realidades diferentes formam a composição de uma mesma 

imagem: a sobreposição de imagens, justaposição de cenas distantes, tela dividida). Esse 

conceito de montagem em cena única também pode ser aplicado culturalmente em relação à 

produção de set, onde há maquiagem de cenário e locação. A montagem é feita através da 

contextualização de elementos alocados unicamente àquela proposta determinada de cenário. 

A Montagem, como Operação geral, também se tornou chave no processo de manipulação 

ideológica (comercial, documentários, notícias), de acordo com Manovich (2001). Ultrapassa-

se a natureza indexical via processo de montagem. E o primeiro a demonstrar que o filme é 

capaz de mostrar objetos que nunca existiriam na realidade foi Vertov.      

Segundo artigo retirado de Hipermídia.info, é importante ressaltar o Cinema em aspectos 

outros, que não apenas seu modo técnico-procedimental (o negativo, a história, a câmera e as 

técnicas), mas configurá-lo como máquina industrial, mercadoria. Desde 1907 já havia 

produtoras e distribuidoras de filmes influenciando o publico e formatando gostos, inclinações 

e atitudes. 

Em seu inicio, o cinema era representado por filmes curtos, documentais. As câmeras eram 

fixas, de caráter registrador. Mesmo nos primeiros filmes de ficção, as câmeras assim 

continuaram, devido à relação espectador-espaço de representação herdada do teatro (o plano 

geral via de regra).  

A linguagem do cinema só começou a ser transformada através da narrativa, do filme que 

contava histórias. Foi a partir daí que o cinema passou a se relacionar de nova forma com o 

espaço. Surgem os movimentos de câmera, os cortes, os planos e a montagem. Através da 

montagem, contextualizava-se a cena, tornando a história materializada. Griffith é 

considerado o pai do cinema por ter sido o primeiro a explorar posições de câmera e a 
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desenvolver a montagem paralela (duas ações ocorrendo ao mesmo tempo, em paralelo, 

alternando-se na tela. Ele usou o travelling, aproximando a câmera dos atores).  

Os soviéticos do inicio do XIX optaram por não seguir a linha ilusionista da transparência; os 

vanguardistas queriam uma nova realidade e não sua reconstituição. Eisenstein desenvolveu 

uma teoria de montagem que propunha um raciocínio, a contextualização das cenas trazendo 

o significado do todo; existe na montagem das cenas um raciocínio implícito. Outra corrente é 

o cinema expressionista que usava como referências a literatura e as artes plásticas da época. 

O cinema foi ferramenta à expressão dos diversos tipos de linguagem, nas mais diversas 

épocas e aos mais diversos usos, desde seu surgimento, assim como podemos considerar toda 

a tradição técnica dele advinda (vídeo, TV e, agora, o audiovisual digital).   

Além de no Cinema, a Montagem (diferentes realidades compondo uma imagem) se tornou 

técnica padrão em outras áreas, como fotografia e design. No reino da imagem em 

movimento, segundo Manovich (2001), a montagem do tipo temporal sempre foi a mais usada 

para criar realidades falsas. 

Após a Segunda Guerra, surge um tipo de montagem específico: o vídeo keying, uma das 

técnicas mais básicas usadas até hoje em vídeo e na TV (combinar duas fontes diferentes de 

imagem). Qualquer área de cor uniforme em uma imagem de vídeo pode ser cortada e 

substituída por outra fonte (live câmera, fita pré-gravada, ou imagem gerada por computador). 

Quando o video keying passou a ser padrão utilizado na TV (década de 70), a construção não 

só de imagem parada, mas em movimento, passou a recair na montagem em uma única cena, 

uma alternativa à montagem temporal dominante.  

Uma imagem de keying apresenta realidade híbrida, composta por dois espaços diferentes. A 

TV, segundo Lev, geralmente conecta semanticamente a relação entre os espaços, mas não 

visualmente (os espaços estão costurados). A realidade visualmente conectada ou, segundo 

Lev, sem costura, acontece quando as duas realidades se mixam; o keying foi a operação 

ainda analógica que propôs, em primeira instância, a estética da continuidade.  

Lev coloca como exemplo o filme Steps (1987), dirigido por Zbigniew Rybczynsky, no qual 

turistas convidados para experimento com realidade virtual se posicionam dentro do chroma 

(uma das fontes de imagem do keying) e passam a interagir com a seqüência da escadaria de 

Odessa (segunda fonte de imagem). O diretor conecta, neste filme, três gerações de tecnologia 



139 

para gerar o espaço fictício: analógica (cena de Odessa), eletrônica (chromakey) e digital 

(interação). Aqui estão presentes os dois tipos de montagem; tanto temporal, quanto em uma 

única cena. 

Mais uma vez, o avanço tecnológico não pode ser considerado fator exclusivo de 

determinação de processos. Godard77 , na década de 60, já antecipava o conceito através de 

diversos experimentos com a utilização da montagem em uma cena. Desenvolveu uma 

estética de continuidade que recaía na mixagem de um número de imagens em um único 

quadro. Lev vai ainda mais longe colocando que mesmo os experimentos de Godard já eram, 

de certa forma, derivativos do espaço anterior de representação; o espaço mental, de idéias e  

imagens relacionadas via associações por múltiplos focos. 

A Composição Digital foi apenas evolução natural na geração em simulação, ou seja, 

evolução natural do processo de montagem, de acordo com Lev. De relance, pode-se dizer 

que a Composição digital não traz nenhuma nova tecnologia conceitual para criar o fictício. 

Mas, em análise mais próxima, a composição digital expande as possibilidades de reunir 

diferentes imagens em um único quadro e combinar número indefinido de camadas de 

diferentes origens.  

Em termos históricos, uma imagem composta digitalmente, assim como um keying, pode ser 

vista como evolução do conceito da montagem em um quadro. Mas enquanto keying cria 

espaços desconectados, a composição digital traz de volta técnicas do século XIX de criar 

combinações suaves, não aparentes.  

A Composição digital, segundo Lev, representa um novo passo qualitativo na história da 

simulação visual, porque permite a criação de imagens de mundos não existentes, em 

movimento. A possibilidade de interação entre elementos de um mundo virtual em relação ao 

tempo, com a habilidade de olhar para este mundo virtual de diferentes pontos de vista, 

tornou-se garantia de autenticidade do espaço virtual.  

Mas a habilidade de criar um mundo virtual em funcionamento através da composição digital 

despende tempo e muito gasto. Podemos até usar o keying em tempo real, através de três 

fontes diferentes de imagem (set de gravação + chromakey + ator ou personagem), mas Lev 

explica que, comparativamente, se usada em tal situação, a composição digital pode ser 

                                                 
77 Jeab Luc Godard, Son + Image. Ed. RaymondBellour. New York: Museum of Modern Art, 1992, 171. 
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também feita em tempo real e com melhor resultado. Como exemplo, o uso do cenário digital, 

que poderia ser composto por um cenário virtual 3D e a imagem de um ator sobre o set gerado 

por computador, capaz de ler a posição da câmera e operar a perspectiva correta. Ou ainda a  

inserção de propagandas em 3D em um evento ao vivo, na perspectiva correta, criando a 

ilusão de que o objeto está fisicamente presente.  

Vemos que, ao longo da história, a preocupação sempre foi criar uma imagem ilusória 

convincente. A montagem no cinema trouxe o paradigma da montagem temporal (juntando 

diferentes imagens no tempo). A era do computador trouxe a preocupação com o espaço 

(como juntar, sem costura aparente, diferentes imagens em um todo coerente). O foco a 

partir de agora não é mais como criar imagens individuais convincentes, mas como uni-las de 

forma coerente e funcional. 

O cinema descobriu que poderia simular um único espaço com montagem temporal. A 

Composição digital surge como técnica que permite resultado similar sem montagem 

aparente. Os elementos não são justapostos, mas misturados.  

Enquanto a montagem tradicional privilegia a montagem temporal ao invés da montagem em 

um quadro (diferentes elementos formando um único espaço), a Composição a faz igual – 

dissolve a diferença conceitual e técnica entre as duas, podendo ser usada tanto para a 

montagem temporal, quanto para a montagem em um único quadro. 

Exemplo: o software Premiere78 (e a interface layout) possui linhas horizontais representantes 

da relação imagem-tempo ou áudio-tempo, alinhadas de acordo com um eixo vertical que 

representa a ordem espacial de diferentes camadas em que as imagens serão dispostas. Isso 

faz a montagem temporal e a montagem em um quadro de mesma importância. O Premiere, 

segundo Lev Manovich (2001), conceitua edição como operação em duas dimensões; o 

After79 aplica uma terceira dimensão. O Premiere trabalha com imagens no mesmo tamanho e 

proporção; já no After, os elementos podem mudar de proporções em relação ao tempo. 

Eisenstein, em sua obra escrita sobre montagem, já havia usado a metáfora dos espaços 

multidimensionais, apesar de sua teoria focar no estudo de uma única dimensão: o tempo 

                                                 
78 Premiere é um software de edição da Adobe, que usa interfaces simples e bem acessíveis para a edição de 
audiovisual. 

79 Software mais voltado a efeitos visuais, mas, da mesma forma, de enorme funcionalidade, devido ao fácil 
acesso possibilitado 
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como a variável através da qual ocorrem mudanças visuais (volume, massa, espaço, 

contraste). Quando o áudio se tornou elemento de utilização possível, Eisenstein acrescentou-

o à imagem. Criou também uma série de conceitos ou métodos de montagem (anteriormente 

delineados), segundo os quais diferentes quadros poderiam ser editados para a formação de 

uma seqüência maior.  

Entre esses conceitos estão a Montagem métrica, que usa as distâncias absolutas entre as 

cenas para estabelecer um ritmo, e a Montagem rítmica, baseada no padrão de movimento 

presente nos quadros. Esses métodos de montagem, segundo Lev, podem ser usados em 

separado, para estruturar seqüência de quadros, ou combinados em uma única seqüência.  

De acordo com Lev Manovich (2001), a nova lógica proposta pela imagem digital em 

movimento, proveniente das composições, vai de encontro à Estética de Eisenstein, 

centralizada exclusivamente no tempo. Manovich aponta novas possibilidades a partir da 

imagem digital (o espaço, por exemplo, a sobreposição, a lógica que não se restringe à 

seqüência temporal).   

A Composição digital faz a dimensão do espaço e o frame (imagens bidimensionais em 

movimento, em separado, e contidas no frame) tão importantes quanto o tempo.  

A possibilidade de acrescentar hiperlinks em filmes digitais na seqüência em movimento, 

através do QuickTime 380 e outros formatos, adiciona uma outra dimensão de espaço. Essa 

prática espacializa a imagem em movimento. 

São definidas novas dimensões espaciais bem delimitadas: 

“- ordem espacial das camadas ou layers em uma composição (espaço 2,5 D). 

- espaço virtual construído através da composição (espaço 3D). 

- movimento 2D das camadas em relação à imagem do frame (espaço 2D). 

- relação entre imagem em movimento e informações correlatas nas janelas de ajuste 

(espaço 2D).” (MANOVICH, 2001, p.157). 

Essas novas dimensões, para Lev, deveriam ser adicionadas à lista de dimensões visuais e 

sonoras das imagens em movimento de Eisenstein e outros cineastas. Seu uso abre novas 

                                                 
80 Formato de vídeo da Apple, com versão para Windows*(.Mov) 
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possibilidades para o cinema e traz nova teoria. A imagem digital em movimento transforma a 

cultura em áudio-visual-espacial, não somente áudio-visual.  

Mas o simples uso dessas novas dimensões não resulta em montagem ou composição; a 

maioria das imagens e espaços contemporâneos são meras justaposições de diferentes 

elementos. Para ser montagem, Lev Manovich (2001),  considera que as justaposições, em um 

objeto de Nova Mídia, precisam atender a duas condições: devem seguir um sistema 

específico e ser imprescindíveis, representando papel-chave no significado e nos efeitos 

emocionais e estéticos provocados pelo objeto. 

Estabelecendo-se a lógica que controla mudanças na composição de imagens e a correlação de 

valores presentes nestas novas dimensões, os cineastas digitais poderiam criar o que 

Manovich definiria como montagem espacial.  

O computador é usualmente utilizado para criar espaço sem costura aparente, como vimos, 

mas não serve apenas a isso, pois esta estética continuísta não é regra. Segundo Manovich, os 

limites entre universos diferentes não precisam ser apagados; espaços diferentes não precisam 

coincidir em perspectiva, escala ou iluminação; as camadas, ou layers, podem manter suas 

identidades particulares. Segundo Lev Manovich (2001), não há necessidade semântica de 

dois mundos coincidirem. 

Lev Manovich (2001), ilustra novas possibilidades estéticas da composição digital quando 

não usada a serviço do realismo. Os exemplos foram realizados antes do surgimento do 

aparato digital, mas seguem a mesma lógica estética. Através deles, Lev introduz dois outros 

métodos de montagem baseados na operação de Composição: montagem ontológica e 

montagem estilística. 

Tango81 (1982) - via chromakey, personagens se movem em um mesmo quarto, cada um em 

uma camada ou layer, nunca colidindo. Há sobreposição de imagens em uma única cena e os 

diferentes mundos possuem escala e perspectiva semelhantes. Apesar de fisicamente coerente, 

a probabilidade de ocorrência desta situação é nula. Lev classifica esse exemplo como 

Montagem ontológica, que propõe a coexistência de elementos ontologicamente 

incompatíveis no mesmo tempo-espaço. 

                                                 
81 Tango, filme de Rybczynski. 
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Konrad Zeman, cineasta tcheco, usou diferentes efeitos para criar justaposição de imagens 

estilisticamente diferentes, em diferentes mídias, cortando, por exemplo, de uma cena live 

action para uma cena de documentário, ou, mesmo, colocando-os em uma mesma cena. 

Segundo Manovich, no reino da imagem em movimento esse tipo de montagem, que ele 

define como Montagem estilística, só se fez possível a partir da década de 90, quando o 

computador promoveu o encontro das diferentes gerações dos formatos de mídia do século 

XX. A acelerada substituição do analógico pelo digital permitiu a coexistência entre estilos 

diferentes, o que passou da exceção à norma.  

Segundo Lev, Zeman é capaz de manter o espaço em uma perspectiva coerente, enquanto dá 

sinal da construção de um tipo diferente de ilusionismo. Não há desproporção entre elementos 

gráficos e cinematográficos. A lógica do filme subordina-se à lógica da animação; em seus 

filmes, ele combina gravação live action com elementos gráficos em plano paralelo, em vez 

de usar uma câmera que se movimenta em um espaço 3D, como no cinema tradicional. Essa 

subordinação do live action à animação é a lógica do cinema digital, em seu funcionamento. 

Um exemplo atual desse tipo de montagem é o filme Sin City82, baseado na série de 

quadrinhos de Frank Miller, gravado em chromakey, sendo a maioria dos cenários produzidos 

via aparato computacional, para que correspondessem aos quadrinhos. 

Olga Tobreluts - a artista alinha duas realidades radicalmente diferentes em espaço de 

perspectiva coerente, mas não em escala coerente. Em seu vídeo Gore at Uma, ela sobrepõe 

diferentes planos, de realidades diversas (escalas diferentes), em janelas e muros de vários 

espaços internos (mesma perspectiva espacial). Olga coloca em uma mesma cena dois 

personagens em frente a uma janela, atrás da qual são vistos pássaros em revoada, tirados do 

filme de Hitchcock.  Lev considera seu trabalho um exemplo de montagem em um quadro e 

também de montagem ontológica. 

Todos esses exemplos citados estão localizados, em termos de linguagem, segundo Lev, no 

espaço compreendido entre a justaposição de realidades diferentes em uma mesma imagem, e 

o uso hollywoodiano do aparato digital, ou seja, uso do aparato com o intuito de criar um 

espaço de ilusão, uma realidade aparentemente sem costura.   

                                                 
82 Ver www.sincitymovie.com 
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Esse espaço entre colagem aparente e realismo cinemático, segundo Lev, é um novo terreno 

ao desenvolvimento do cinema baseado em composição digital e, conseqüentemente, das 

tradições audiovisuais que o seguem (entenda-se vídeo e TV Digital).  

 

Teleação 

Enquanto as operações de Seleção e Composição usam dados para criar Nova Mídia (seja via 

composição digital com elementos preexistentes, seja via composição destes elementos), a 

Teleação é empregada apenas para acesso, configurando-se em conseqüência direta do 

objetivo dos designers de hardware e softwares, de fazer com que o usuário se torne fiel a 

determinado produto ou espaço virtual de Nova Mídia.  

Em se tratando de Teleação, passamos ao tele, à esfera da distância. Saímos da cultura 

tradicional da representação para a formatação de um novo espaço conceitual. 

A partir do século XIX, a tecnologia em mídia moderna desenvolveu duas trajetórias 

diferentes: 

- tecnologia de representação (filme, fita de áudio e vídeo, formatos de arquivo digital) 

- tecnologia de comunicação em tempo real, o tele (telegráfico, telefone, televisão, 

telepresença).  

A linguagem do Cinema, criada a partir de aparatos que introduziram a possibilidade de 

gravar aspectos da realidade, para depois combiná-los, e remodelá-la, tornou possível o 

desenvolvimento futuro de artes e técnicas dominantes no século XX (filmes de ficção, 

concertos de rádio, programas de música, TV e outros). Essas formas culturais surgiram da 

intersecção entre as trajetórias de representação e comunicação em tempo real.  

Mas a tecnologia em tempo real ficou subordinada ao representacional. A habilidade de 

comunicar em tempo real, a despeito da distância física, não parecia inspirar novos princípios 

estéticos do modo que um filme ou fita (representações da realidade) faziam.  

Apesar de haver produção e transmissão em tempo real, a maioria era previamente gravada, 

para posterior transmissão. Segundo Lev, essa lógica representa o conceito de objeto como 
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algo contido em si mesmo, fechado, limitado estruturalmente em tempo/espaço, e é a tônica 

do pensamento estético moderno. Em se considerando o conceito proposto por Barthes*83 , 

podemos conferir ao objeto um caráter mais dinâmico, já que, segundo ele, o objeto deve 

sempre ser em relação a outros objetos. Assim, ele se torna, de certa forma, variável, mas 

ainda limitado.  

Segundo Lev Manovich (2001), como citado anteriormente, surge um novo espaço conceitual 

proporcionado pelo ambiente digital. A Internet, por exemplo, tornando possível a 

comunicação à distância, tanto em tempo real quanto em tempo assincrônico, exige que o 

paradigma do objeto estético moderno, fechado em si mesmo, seja revisto. Não há mais 

espaço para limites.  

Com o desenvolvimento da Web, a telepresença (presença à distância) se tornou experiência 

familiar. Alguns dispositivos não possibilitam telepresença real (conseguem-se imagens de 

um local, mas não se atua sobre ele). Alguns outros são links de verdadeira telepresença, 

exatamente por possibilitarem ação.  

O acesso a algum lugar através do vídeo ainda parece ser a forma mais atrativa de 

telepresença, porque ainda relutamos em aceitar a primazia do espaço de informação sobre o 

espaço físico. No entanto, segundo Lev manovich, a habilidade de se teletransportar 

instantaneamente para diferentes lugares e explorar uma multiplicidade de documentos 

(experiência na Internet) parece ser mais importante do que desenvolver ações físicas à 

distância em um único lugar. 

Em um sentido mais restrito, telepresença é a habilidade de ver e agir a uma certa distância; e 

deve ser discutida como resultante de uma possível trajetória evolutiva que incorpora valores 

culturais e se utiliza dos meios pré-existentes (como as outras operações e interfaces novo 

midiáticas). A lógica dessa operação só pode ser pensada tendo como base as tecnologias 

representacionais precedentes, usadas para possibilitar a ação à distância (mapas, desenhos, 

arquitetura, raio X) (MANOVICH, 2001).  

Telepresença significa presença à distância, mas distância implica relatividade, na existência 

de um ponto de origem, de um aonde.  

                                                 
83 Barthes, Roland. S/Z. Tradução para Inglês de Richard Miller. New York:Hill and Wang,1974. 
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Para a designer de mídia interativa Brenda Laurel (1990), telepresença é um medium que 

permite levar o corpo de um ambiente a outro; levar subséries de sentidos. Esse ambiente 

pode ser originado por computador, baseado em câmera, ou combinar ambos os processos. 

Partindo desta definição, Lev assume que há duas situações diferentes de telepresença:  

- telepresença em um ambiente gerado por computador (VR), que já analisamos. 

- telepresença em um espaço físico remoto real, via imagem de vídeo ao vivo (ex: 

videoconferência). 

Segundo Manovich, apesar da mídia popular colocar e conceituar telepresença em favor da 

Realidade Virtual (VR), do ponto de vista histórico da ação, a telepresença é uma tecnologia 

muito mais radical, inclusive mais radical que a simulação no computador.  

Em geral, a Realidade Virtual (VR), assim como as tecnologias de simular realidade, trazem 

ao sujeito a ilusão de mundo simulado. A Realidade Virtual (VR) adiciona, de fato, a 

capacidade de interferir nesse mundo simulado, mas o corpo que pode ser modificado não 

passa de dados de computador; o poder só pode ser exercido no computador.  

Já a telepresença possibilita ao sujeito o controle da realidade, a habilidade de manipular a 

realidade física, em tempo real, através da imagem desta realidade (exemplos de telepresença 

são os mísseis e a cirurgia à distância).  

Para Lev Manovich (2001), a essência da telepresença é a anti-presença, ou seja, não preciso 

estar fisicamente presente em um lugar para afetar a realidade desse lugar. Um termo melhor, 

segundo o autor, seria teleação (agir sobre algo, à distância e em tempo real). 

A imagem é usada como instrumento de telepresença. A imagem-instrumento, no entanto, não 

foi introduzida pela telepresença (mais uma vez, vemos a incorporação de aspectos culturais à 

lógica da Nova Mídia).  

Segundo o filósofo e sociólogo Latou (1986 apud MANOVICH, 2001), certos tipos de 

imagem sempre funcionaram como instrumentos de controle e poder (habilidade para 

mobilizar e manipular recursos através do tempo e espaço).  

Um dos tipos de imagem-instrumento, como ele mesmo pontua, é a imagem em perspectiva, 

que estabelece relação precisa e recíproca entre objetos e seus signos. Essa relação objeto-
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signo possibilita não apenas representar, mas controlar a realidade. Movemos objetos através 

de suas representações, em uma representação bidimensional, e podemos ir do objeto ao signo 

ou criar objetos inexistentes. Podemos, ainda, planejar nosso movimento no espaço usando 

representações tridimensionais, indo do signo ao objeto.  

Em suma, pode-se alterar o significado dos objetos através da mudança de perspectiva. 

Perspectiva é mais que um sistema de signos que reflete o real; ela faz possível a alteração do 

real através da manipulação de seus signos. Estamos na esfera da imagem instrumento. 

Qualquer representação que capture sistematicamente algumas características da realidade 

pode ser considerada instrumento; uma vez que possibilita a codificação do real; e portanto, o 

controle. A maioria das representações que não se encaixam como ilusionistas pertence à 

categoria de instrumentos de ação, segundo o autor. 

Tendo que as imagens sempre foram usadas para afetar a realidade; para Lev, há duas 

diferenças fundamentais entre as antigas imagens-instrumentos e as imagens usadas em 

telepresença (ou a teleação, como ele prefere classificar).  

Uma vez que a telepresença envolve transmissão eletrônica de imagens de vídeo, a construção 

da representação toma lugar instantaneamente. Ou seja, enquanto um desenho em perspectiva, 

por exemplo, leva tempo para ser feito e, posteriormente, transmitido, o uso da câmera de 

vídeo para captura de imagem em tempo real, transmitindo-as ao espectador sem atraso, 

permite a monitoração de qualquer mudança visível. E isso possibilita o ajuste da ação. 

A habilidade de receber informação visual de um lugar distante em tempo real permite 

manipular a realidade física, nesse lugar, instantaneamente. A teleação permite um novo tipo 

de poder: o controle remoto em tempo real. 

Em se tratando da tecnologia responsável pela teleação, logo se pensa no formato vídeo e TV 

(o significado original de televisão, datando do século XIX, era visão à distância). Só após 

1920, quando se tornou também broadcasting (produção), esse significado mudou. Durante os 

50 anos precedentes, quando do início das pesquisas em televisão, os engenheiros estavam 

preocupados com a transmissão de imagens consecutivas de um lugar distante, para 

possibilitar visão à distância.  
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De acordo com Manovich (2001), se as imagens são transmitidas em intervalos regulares e 

esses intervalos são curtos, e se essas imagens possuem detalhes suficientes, haverá 

informação suficiente para a teleação. O sistema antigo de TV usava mecanismo de scan lento 

e resolução de 30 linhas. No sistema moderno, a resolução da realidade visível é de centenas 

de linhas, 60 vezes por segundo. Aqui há informação suficiente para a maioria das operações 

em telepresença.  

No entanto, apesar de, à primeira vista, identificarmos teleação com imagens de vídeo ou 

televisão, tal procedimento não é regra. Um exemplo de teleação sem uso do vídeo é 

Telegarden84, um projeto telerobótico, em que o usuário da web opera o braço de um robô 

para plantar à distância. Ao invés de vídeo, são usadas imagens estáticas que mostram o 

jardim sob o ponto de vista do robô; são espécie de fotos, dirigidas pelo usuário.  

Os diferentes tipos de teleação requerem diferentes resoluções espaciais e temporais. O  

que define a tecnologia empregada é o tipo e quantidade de informação necessária. No radar, 

a realidade visível é apenas o ponto e é tudo o que se precisa saber (afinal, o que importa é a 

posição de um objeto).  

O crucial à teleação, segundo Lev Manovich (2001), é a informação transmitida em tempo 

real, e o denominador comum em termos de tecnologia necessária não é o vídeo, mas a 

transmissão eletrônica de sinais. E é a telecomunicação eletrônica que permite transmissão em 

tempo real, advinda de duas importantes descobertas do século XIX: a eletricidade e o 

eletromagnetismo.  

Segundo Lev Manovich (2001), associadas ao computador usado para controle em tempo real; 

a telecomunicação eletrônica leva a uma nova relação entre objeto e seus signos, sem 

precedentes. Faz instantâneo, atual, não apenas o processo de tornar objetos signos, mas o 

processo reverso, da manipulação de objetos pelos signos.  

A telecomunicação eletrônica pode ainda funcionar como comunicação em duas vias; o 

usuário, além de obter de imagens de vários lugares, unindo-os em uma só tela, pode, via 

telepresença, estar presente nesses lugares e afetar a realidade material sobre a distância física, 

em tempo real.  

                                                 
84 Ver http://telegarden.aec.at. 
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De acordo com Lev  Manovich (2001), a era da telecomunicação eletrônica precisa de nova 

definição que dite o signo como algo que pode ser usado para teleagir. A percepção humana 

altera-se diante do padrão da possibilidade constante de mudança. Não há uma verdade única 

e fechada, mas um constante evolutivo de conversações e significados; não há mentira.  

Tanto a Telepresença, definida como presença em um ambiente distante, quanto a Teleação, 

que vai além, estendendo-se ao sentido de comunicação em local distante e em tempo real, 

são possibilitadas pelas tele-tecnologias (TV, vídeo, fax, fone, chats na Net). 

Lev Manovich (2001), justapõe argumentos de Benjamim85 (1969 apud MANOVICH, 2001 

p.107) e Virillo86 (1997 apud MANOVICH, 2001 p.170), grandes teóricos de mídia, para 

analisar as novas tele- tecnologias da comunicação em suas implicações na esfera cultural. 

O foco dos teóricos é o transtorno causado por um determinado artefato cultural aos padrões 

familiares da percepção humana. Para Benjamim (1969), a nova tecnologia em questão é 

representada pelo filme; e para Virillo, pela telecomunicação.  

Os teóricos analisam os resultados do impacto de tais teletecnologias (filme e 

telecomunicação) na natureza humana, adotando a percepção da distância espacial entre 

observador e observado como critério de medida dessa intervenção. A tecnologia, para eles, é 

elemento destruidor da distância e, conseqüentemente, da percepção. 

Para Benjamim (1969), o conceito de aura compreende a presença única de um trabalho de 

arte, um objeto histórico ou natural. Para sentir a aura do objeto não é necessário tê-lo por 

perto. Ele define aura como fenômeno que ocorre à distância. Este respeito à distancia, que 

seria comum à percepção natural e à pintura, é invalidado pelas novas tecnologias de massa 

(principalmente foto e filme), segundo Benjamim. Essas novas tecnologias são capazes de 

trazer detalhes do objeto, torná-los próximos, apesar da distância real. Para Benjamim (1969), 

a era industrial, da reprodução em larga escala, tirou dos objetos sua originalidade, 

privilegiando o conceito do massificado, destruindo a aura. 

Virillo (1997) coloca que a tecnologia das telecomunicações dissolveu distâncias físicas, 

aniquilando os padrões de percepção vigentes, definidos por ele como Small Optics e Big 

Optics. Como Small Optics, ele classifica a percepção que se baseia na perspectiva 

                                                 
85 BENJAMIN, Walter. The work of the art in the age of Mechanical Reproduction. 
86 VIRILLO, Paul. Speed and information: Cyeberspace alarm, 1997. 
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geométrica familiar à visão humana, aplicada à pintura e imagem em movimento, o que 

envolve distinção entre perto e longe, objeto e horizonte. Já como Big Optics, entende-se o 

padrão de percepção derivado da transmissão de informação em tempo real. O conceito de 

Small Optics foi gradativamente substituído pelo conceito de Big Optics, sendo seus 

princípios característicos deletados.  

Segundo Virillo, se uma informação pode ser transmitida na mesma velocidade, de qualquer 

ponto, não importando a distância, os conceitos de distância e espaço não têm mais 

significado. O conceito de instantaneidade, incorporado pelo padrão de percepção Big Optics, 

passou a requerer mais resposta e reações imediatas e, conclusivamente, maior utilização do 

aparato digital como único viabilizador da comunicação. Para Virilio, a era pós-industrial 

elimina a dimensão do espaço como distância; ele nota a primazia da perspectiva em tempo 

real sobre o espaço real da óptica geométrica linear, a destruição do delay ou espaço-tempo 

vazio que permite a reflexão.  

Em se considerando tais pontos de vista, tanto de Benjamim quanto de Virillo, tudo está em 

permanente conexão e acessível a qualquer momento. Destrói-se a distância sujeito-objeto em 

seu aspecto primeiro: o princípio do não-contato entre realidades. 

Para Lev Manovich (2001), essas quebras de padrão do que era considerado natural à 

percepção humana pelas novas tecnologias podem ser lidas como surgimento de um padrão de 

continuidade, acompanhado do descarte do espaço físico; um processo que privilegia a 

mudança e os signos móveis sobre objetos e relações fixos.  

A ruptura que o filme traz, segundo a visão de Benjamim, e a ruptura que a telecomunicação 

traz, segundo a visão de Virilio, correspondem exatamente à continuidade e à mudança, 

propostas, a partir de então, como padrão natural de percepção.  

Os signos tornam-se dados e sua manipulação e transmissão passam a ser facilitadas. Imagem 

é mutável, criando signos móveis e modificáveis, potencializados em seu caráter quantitativo, 

mais do que na mera formatação qualitativa e enclausuramento do significado pré-fixado.  

Benjamim e Virilio, segundo Lev, nos fazem entender o efeito histórico das tecnologias de 

filme, telecomunicação e telepresença sobre a percepção humana. Tecnologias estas que, em 

sua trajetória de construção em direção ao ambiente virtual, operaram da diminuição 

progressiva até a completa anulação da distância espacial.  
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Distância, como nos mostram, não é necessariamente negativa (a cultura ocidental sempre 

pareceu guiada pelo aspecto negativo da distância). Pelo contrário, ela pode se apresentar 

como essencial à percepção, ao ser responsável por desvincular espectador e espetáculo, 

sujeito e objeto, colocando o sujeito no comando.  

Distância também pode ser vista como forma de estruturar a participação imersiva sem que o 

sujeito se perca ou se dilua neste processo; e esse tipo de distância que regula o transe 

imersivo pode ser uma máscara, um avatar, enfim, um elemento de distanciamento. A 

distância não é necessariamente espacial, uma vez que o ambiente digital a relativizou. 

Assim, quando nos referimos à telepresença, não estamos tratando de fato da presença física 

ou da anulação da distância. Podemos, sim, ver a realidade e agir sobre ela através do toque 

(que também não é, fisicamente, o toque do sujeito), mas não podemos dizer que somos parte 

material da realidade que estamos compondo. Existe e não a tal distância. Estamos imersos e 

ao mesmo tempo protegidos de sucumbirmos a uma realidade que não deixa de ser ilusão.  

Em última análise, não se pode considerar que a telepresença elimine a distância em todos os 

seus aspectos; e é exatamente a manutenção de aspectos da distância que faz da imagem um 

instrumento, do sujeito um sujeito, do processo um acesso e não um fim em si mesmo.  

É exatamente essa distância não-distante que permite novas relações físico-sensoriais entre 

sujeito e objeto e que merece, segundo Manovich, especial atenção por parte da crítica teórica. 

Fundamentarmos as implicações da distância que relativiza, conceitua e concretiza as relações 

de interação homem-máquina, e homem-universo, que a máquina proporciona como leitura, 

fazem-se de primeira ordem na concepção e entendimento das operações capazes de mediar o 

relacionamento em ambiente digital. Relacionamento fatalmente já inscrito em todos os níveis 

de nossa compreensão sobre o que é natural como vivência, indo além do que é natural 

somente como percepção (com a permissão, complementando e ironizando Benjamim, Virillo 

e a desconstrução do que lhes seja caro como imprescindível à naturalidade da consciência 

humana). O digital já nos é inevitavelmente natureza.   
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3.2 Estruturando dados 

 

A trajetória de migração de elementos do ambiente físico/cultural para a tela do computador e 

a trajetória de retorno de elementos do meio digital ao ambiente físico/cultural, possibilitadas 

via uso das Interfaces Gráficas (GUI), encontra paralelo, segundo Lev Manovich (2001), em 

outras formas e convenções utilizadas no computador. 

Sobretudo nas formas com que se armazenam e processam informações recebidas e nas 

formas como se consegue conduzi-las para que alcancem o status de elementos capazes de 

compor uma mensagem, que, em última análise, terá suas implicações como expressão 

cultural tanto em nível técnico quanto de linguagem (seja essa mensagem composta por um 

conjunto de dados de linguagem de programação, seja essa mensagem uma hipermídia).  

Ilustrativo dessa transferência entre os ambientes cultural e computacional, Lev Manovich 

(2001),  coloca o design de uma carteira como exemplo ilustrativo da transfusão de 

significados e referências entre os ambientes cultural e computacional: os botões da carteira 

(objeto material, familiar culturalmente) baseados, em termos de formato, nas teclas ‘forward’ 

e ‘reverse’ de um Web browser. A lógica de abrir a carteira é colocada como correlata à 

lógica funcional de acionar determinado comando ou documento. A idéia do botão é 

metaforizada em interface gráfica de acesso. Outro exemplo, agora em trajeto contrário, é a 

utilização de ícones como a lixeira, a pasta, o painel de ferramentas, que são referências 

familiares, culturalmente, para indicar a função das operações no meio digital. Também é 

exemplo, ainda, a utilização da palavra lin/linkar para nos referirmos a possíveis ligações 

entre conteúdos: o significado do link foi absorvido cultural e gramaticamente, extrapolando o 

contexto computacional.. 

Uma coleção de documentos (base de dados, usada para guardar qualquer tipo de dados), um 

espaço virtual interativo 3D de navegação (os games, corridas, Realidade Virtual) e Interfaces 

Homem-Computador (HCI), cada qual sendo incorporados como elementos de linguagem 

pelo ambiente computacional, adquiriram técnicas, estruturas particulares e lógica da 

programação.  

De acordo com o princípio da transcodificação proposto por Lev Manovich (2001), como 

característica essencial à Nova Mídia, a base de dados e o espaço interativo tridimensional, 
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estruturas usadas como formas de conceber o mundo via computador, migraram novamente 

para a cultura em geral, tanto literal quanto conceitualmente.  

Passaremos à analise da base de dados e do espaço navegável como estruturas essenciais à 

comunicação via aparato digital87. 

Uma grande coleção de dados culturais é substituída pela base de dados do computador, ao 

mesmo tempo que se torna nova metáfora para conceitualizar memória cultural, individual e 

coletiva. Em paralelo, a cultura usa o espaço navegável interativo tridimensional para 

possibilitar a visualização de todo tipo de dado, games e modos de interação; as experiências 

humanas de estar no mundo e na narrativa são representadas como navegação contínua no 

espaço.  

Segundo Janet Murray (2003), em relação à narrativa, a capacidade enciclopédica 

(correspondente ao uso da base de dados) e o espaço navegável, como formas configurativas, 

fazem do computador um meio fértil e instigante, por oferecer riqueza de detalhes e 

representações, múltiplas perspectivas e possibilidade de narrativas entrecruzadas, dando um 

sentido mais amplo à história e à vivência. Ela cita, como exemplo de expansão da narrativa, 

os fã-clubes dos seriados de TV88, que debatem no ciberespaço o enredo, trajetória dos 

personagens e seus destinos, e fazem a revisão de capítulos anteriores, especulações sobre os 

próximos, etc. Cria-se uma audiência mais sofisticada e mais especializada.  

Base de dados e espaços virtuais 3D baseados em computador se tornaram formas culturais, 

modos usados pela cultura para representar a experiência humana, o mundo e a existência 

humana nesse mundo.  

Segundo Lev Manovich (2001), a cultura digital se baseia, sobretudo, nessas formas (base de 

dados e espaços virtuais 3D) e, de acordo com essa lógica proposta, o design em Nova Mídia 

reduz-se a dois usos básicos: criação de Nova Mídia e a definição de métodos de navegação. 

Ou, melhor definindo: a principais tarefas do design em Nova mídia compreendem a 

construção da interface correta (interfaces de uso geral, que vêm acompanhadas 

intrinsicamente das interfaces culturais, palavra impressa e cinema), para acesso a uma base 

                                                 
87 O caso das HCI, como elementos essenciais à comunicação via aparto digital, já foi analisado no capítulo 
anterior. 

88 A questão sobre como se desenvolve a TV Digital e a comparação com a convencional serão tratadas adiante. 
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de dados multimídia, e o desenvolvimento de representações espacializadas que melhor 

atendam a este acesso.  

A Nova Mídia para construção da interface correta relaciona-se à construção de hipermídia de 

conteúdo próprio (fechado) e Web sites; já o desenvolvimento de representações 

espacializadas tem exemplo claro em games e Mundos Virtuais.  

Segundo Lev Manovich (2001), algumas vezes as metas de acesso à informação e 

envolvimento psicológico modelam o design de uma Nova Mídia em separado (por exemplo, 

no site de busca, privilegia-se a objetividade no acesso à informação), mas, freqüentemente, o 

acesso à informação e ao engajamento psicológico estão presentes em um mesmo objeto de 

Nova Mídia, competindo entre si. Tal oposição (acesso x envolvimento) pode ser vista como 

análoga à oposição entre ação e representação. 

Os resultados dessa competição são incômodos, segundo Lev Manovich. Como exemplo, ele 

cita uma imagem que tem hiperlinks, mas não oferece nem a verdadeira imersão psicológica, 

nem uma navegação fácil, uma vez que os links devem ser procurados e, por isso, a 

funcionalidade da pesquisa acaba sendo prejudicada pela competição entre a ação da busca e 

o envolvimento necessário à descoberta dos hiperlinks.  

Na era da informação, essa competição é claramente constatável. Há muita informação e 

ainda poucas narrativas ou modos de acesso que as amarrem ou conduzam de forma eficiente; 

e o acesso à informação tornou-se a chave da era do computador.  

Lev Manovich (2001), defende a necessidade de uma estética da informação, uma análise 

teórica do acesso à informação para, a partir daí, criarmos objetos de Nova Mídia capazes de 

corporificar o processo relativo à obtenção de informação. O acesso à informação ou à lógica 

da base de dados tornou-se um novo campo da cultura.  

 

Estruturando dados como coleção 

À Base de Dados, na era computacional, introduz-se um correlato à narrativa (definida como 

narração + descrição) como forma-chave de expressão cultural privilegiada pela novela, 

cinema e TV. Mas, diferente das narrativas cultuadas no cinema e na novela, muitos objetos 
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Nova Mídia não contam história, sendo coleções de itens individuais, cada um com a mesma 

importância que o outro – uma sucessão de elementos diferentes de mesmo peso.  

Base de dados é uma coleção estruturada de dados, organizados para busca rápida e 

recuperação, através do computador.  

De acordo com Manovich (2001), há diferentes tipos de organização dos dados (hierárquica, 

networked, relacional e orientada por objeto). Em geral, aparecem como coleção de itens com 

os quais o usuário pode realizar operações diversas. A experiência é diferente daquela 

proposta pela leitura de uma narrativa em um livro ou uma sessão de cinema ou navegar em 

um site de arquitetura (cada um desses modelos possui forma própria de ler e expressar o 

mundo). A base de dados é proposta como uma nova forma de estruturar experiências.   

O mundo proposto pela base de dados, segundo Manovich, é uma interminável e 

desestruturada coleção de imagens, textos e outros dados.  

A enciclopédia multimídia é exemplo desta nova forma de estruturação de experiência  

configurada pela base de dados; um caso já naturalmente receptivo à estrutura de base de 

dados. No entanto, tal estrutura pode também servir a outros gêneros, como a biografia, os 

games, a ficção, enfim, não se restringindo a modelos que têm como propósito o acúmulo e a 

exposição de dados, literalmente.  

A Internet, com suas Web pages (listas de elementos, blocos de texto, imagens, vídeos 

digitais, e links para outras páginas), pode ser considerada campo fértil à base de dados. É 

sempre possível a adição de elementos à lista.  

Os sites de TV ou rádio são coleções de opções de programas; essa tendência será ainda maior 

e, daqui a um tempo, princípio regente das transmissões para TV Digital e sua programação 

on demand. A produção não é apenas via transmissão em tempo real, já que pode haver 

arquivo de produções a serem vistas de acordo com a necessidade do usuário. A TV Digital 

será nada mais que uma enorme base de dados composta pelas diferentes opções de 

programação. 

Estamos tratando de ambiente fluido, sempre composto e apto a novas e constantes 

atualizações. A base de dados está sempre aberta, a Web como tal, nunca se fará completa, 



156 

um objeto fechado. E se novos elementos são sempre adicionados, o resultado é coleção, e 

não história.(MANOVICH, 2001).  

À primeira vista, não detectamos vínculo algum entre os elementos de uma base de dados, e 

esse parece ser o seu princípio regente. Mas as áreas de produção comercial e pesquisa em 

tecnologia têm experimentado novos modos de explorar a base de dados, modos inerentes às 

potencialidades da Nova Mídia.  

Ainda em contraste com essas pesquisas de diversos tipos de uso para a base de dados, muitos 

artistas de Nova Mídia aceitam sua lógica funcional cegamente. De acordo com Manovich, foi 

somente no decorrer dos anos 90 que se começou a pensar a Base de dados criticamente. 

Houve trabalhos no sentido de criar a estrutura de informação, onde histórias ou objetos são 

organizados para multiplicar conexões temáticas. Muitos trabalhos, desde então, têm buscado 

modos de compor uma narrativa coerente ou um desenvolvimento de trajetória em função de 

uma estética fluida, que propõe constante e permanente mudança, um estilo narrativo que leve 

em conta o enorme potencial da Base de dados como forma de expressão.  

Segundo Jane Murray (2003), os atuais usos da narrativa exploram as digressivas do 

Hipertexto e das Simulações semelhantes às simulações dos jogos; o que se pode considerar 

aceitável a um meio em estágio inicial de desenvolvimento. Para ela, com o amadurecimento 

do meio digital, surgirão padrões mais claros que reflitam a experiência humana, tanto para o 

leitor/interator, quanto para o escritor. Uma nova arte narrativa alcançará a sua forma própria 

de expressão e esse processo já está em curso, desenvolvido a cada produto idealizado e 

experimentado. É processo interativo e, em si, parte de um jogo. A função desses produtos 

iniciais baseados nas propriedades do meio digital é criar demanda e intensificar os prazeres 

específicos que o meio tem a oferecer.   

A chave para contar histórias convincentes a partir da base de dados está em criar um roteiro 

para o interator (assim, toda intervenção pode ser respondida). Do mesmo modo, na criação 

de um ambiente de fantasia devem estar presentes aspectos da realidade – o  interator deve 

estar, até certo ponto, familiarizado com o ambiente, para poder executar, ao menos, um 

número de ações que capacitem respostas que darão continuidade à história. O programador, 

por sua vez, deve antecipar um número finito de possíveis respostas e partir da previsão da 

reação/ação do interator, além de organizar os caminhos possíveis de percurso.  
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Um dos desafios à criação de uma narrativa apropriada ao ambiente digital é, segundo Janet 

Murray (2003), formular roteiros esquemáticos o suficiente para serem assimilados e 

correspondidos, mas flexíveis o bastante para abrangerem maior variedade do comportamento 

humano. Desafio este que envolve outro: a elaboração de procedimentos (modos de ação do 

computador) que permitam maior participação do usuário. Segundo Janet, a melhor forma de 

prever o comportamento do usuário é a utilização de convenções literárias e de jogos.  

Lógica digital: base de dados e algoritmo 

De acordo com Lev Manovich (2001), nem todos os objetos Nova Mídia são especificamente 

base de dados ou funcionam sob a sua lógica funcional regente de acumular informações. Os 

games são considerados como experiências narrativas porque oferecem uma tarefa clara ao 

jogador, indicam um caminho.  

Ao contrário dos CD-ROM’s e da base de dados da Web, que aparecem arbitrários porque a 

adição de novos elementos não modifica a sua lógica, no game, para o usuário, todos os 

elementos têm presença justificada .  

A narrativa do game, para funcionar como narrativa, esconde um algoritmo, familiar ao 

usuário. Os games não seguem a lógica estrutural da base de dados, mas seguem a lógica do 

algoritmo, que é forma-chave à estrutura do jogo. Enquanto joga, o usuário aprende a lógica 

escondida, o algoritmo (metafórica e literalmente).  

Para o autor de games de simulação Will Wright89 (data apud MANOVICH 2001 p.223), 

jogar é um loop contínuo entre usuário (lidando com o inesperado, reagindo) e o computador 

(calculando o que vem a seguir e expondo ao jogador). Lev  aponta o loop (repetição) como a 

narrativa padrão, inicial, para a era do computador. Do loop, segundo ele, nasceu o cinema e a 

programação.  

A programação envolve alternância entre fluxo linear de dados e estruturas de controle 

se/então e repita/enquanto (base de dados para algoritmo); o loop é a mais elementar dessas 

estruturas de controle. Como colocado por Manovich, loop e a progressão seqüencial não 

devem ser mutuamente excludentes. O programa de computador progride executando uma 

série de loops que fazem parte do processo hierárquico de busca de informação e resposta. 

                                                 
89 *MCGOWAN e McCullaugh. Entertainment in the Cyber zone, 71. 
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Do mesmo modo, o usuário atenta para construir um raciocínio mental correspondente ao 

modelo do computador e esse modo de raciocínio corresponde à transcodificação da ontologia 

computacional para a cultura, ou seja, a lógica do computador é apreendida pela experiência e 

traduzida culturalmente.  

Para Manovich (2001), a programação tem sua própria lógica de mundo, reduzida a dois tipos 

de elementos complementares: a estrutura de base de dados e o algoritmo (uma seqüência 

final de operações simples que o computador executa para alcançar a tarefa dada). A base de 

dados tendo como manifestação material os CD-ROM’s e a Web; e o algoritmo tendo nos 

games seus exemplares dessa manifestação, que se referem a padrões computacionais 

incorporados à cultura. 

Segundo Lev Manovich (2001), qualquer tarefa pode ser reduzida a um algoritmo, do mesmo 

modo que todo objeto pode ser modelado como estrutura de dados (dado organizado para 

pesquisa e recuperação). Base de dados e algoritmo estabelecem um tipo de relação 

simbólica: quanto mais complexa a estrutura de dados, mais simples o algoritmo (maior o 

número de informações disponíveis, resultados mais eficientes) , e vice-versa.  

Pode parecer, à primeira vista, que o dado tem como característica a passividade, ao contrário 

do algoritmo, ativo. O programa lê dado, executa algoritmo e escreve novo dado. Mas Lev  

Manovich (2001), lembra que, antes de ser chamada ciência do computador, na engenharia de 

software, o campo da computação era chamado de processamento de dados. Portanto, a 

distinção entre ativo e passivo não é considerável; o dado também deve ser gerado, é 

informação ativa em produção. 

Quando digitalizado, o dado é limpo, organizado e indexalizado; é processado. A era 

computacional, em todos os níveis processuais e lógicas específicas que envolve, pode ser 

vista como  tradução de algoritmo cultural: 

REALIDADE-MÍDIA-DADO-BASE DE DADOS 

Para depois seguir como, via processamento algorítmico:  

BASE DE DADOS-REALIDADE-MÍDIA-DADO-BASE DE DADOS e assim por diante. 
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O mundo computadorizado entrou em febre de digitalização de dados a partir da década de 

90. O crescimento da Web potencializou acesso e indexação de dados. Todo site é e pode ser 

visto como uma espécie de base de dados; e acessa, através de um mesmo dado, mais índices 

que o numero de dados em si (mecanismo da busca).  

Existe excesso de informação e dados, ainda faltam modos capazes de utilizá-los de forma 

funcional e inusitada, não apenas como dados que são, mas como dados elementares às novas 

construções em nível comunicacional e informativo. Falta uma sistematização de propostas 

narrativas à estrutura da base de dados. 

A forma da Base de dados relaciona-se diretamente às mídias de arquivo (CD de música, 

catálogos de fotos, entre outros), como vimos, dirigindo, portanto, muitos aspectos culturais 

da sociedade, mas a sua conexão com a mídia de arquivo não é regra. O Cinema, por 

exemplo, é uma mídia de arquivo (material e conceitualmente – as cenas gravadas em um 

filme revelado) que suporta a narrativa, suporta um direcionamento.  

Como forma cultural, a base de dados representa o mundo como lista de itens sem ordená-los. 

Já a narrativa cria uma trajetória causa-efeito para estes mesmos itens (agora eventos). 

Segundo Lev Manovich (2001), cada qual (base de dados e narrativa) traduz o mundo à sua 

forma, mas nada impede, exceto a falta de criatividade, que a base de dados seja um elemento 

de auxílio e incremento da narrativa. 

Em contraponto aos games, a maioria das narrativas convencionais não requer 

comportamento algorítmico dos leitores, embora requeiram reconstrução de um algoritmo 

implícito (uma vez que a leitura trabalha a metáfora, o leitor na verdade interpreta na 

linguagem a intenção do autor). Nesse aspecto de descoberta do algoritmo, games se 

assimilam a narrativas: o usuário deve desvendar a lógica do jogo.  

Como referência à ontologia computacional e suas formas derivativas que encontram 

correspondentes na cultura, podemos dizer que, assim como CD ROM’s, Web sites e outros 

tipos de Nova Mídia ajustam-se à estrutura de dados e algoritmos das narrativas (inclusive 

games), em programação (linguagem técnica, nível máquina-máquina, código) estas 

estruturas de base de dados e algoritmos também se complementam.  

Segundo Lev Manovich (2001), sob a superfície, os objetos Nova Mídia são base de dados. 

Criar um objeto Nova Mídia pode ser entendido como construção de uma interface para uma 
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base de dados. No caso mais simples, a interface dá acesso à base de dados; se esta base 

possui muita informação, usa-se a busca. A interface pode, no entanto, traduzir base de dados 

em uma experiência diferente, uma contextualização que coloca ao usuário uma série de 

comportamentos e atividades cognitivas diferentes e que o conduzam através de dados de uma 

base. Em se tratando de busca, por exemplo, um acesso diferente à base de dados poderia 

tornar a busca um jogo.  

“A base de dados se tornou o centro do processo criativo”, (MANOVICH, 2001, p.227).. 

Antigamente, o artista fazia um único trabalho a partir de um media particular; a interface era 

o próprio trabalho. Com a Nova Media, o conteúdo do trabalho pode diferir da interface; é 

possível criar diferentes interfaces com o mesmo material (princípio da variabilidade). “O 

objeto Nova Mídia consiste em uma ou mais interfaces para uma base de dados de material 

multimídia”(Manovich, 2001, p227)... Se uma única interface é construída, ou seja, o 

conteúdo coincide com a interface; o resultado estará próximo ao conceito do objeto de arte 

tradicional.  

Operando a Base de dados para narrar e compor imagem 

A partir da lógica da base de dados, Lev traça uma redefinição da narrativa: o usuário 

atravessa uma base de dados, seguindo links entre as informações, conforme estabelecido pelo 

criador da base de dados.  

A narrativa interativa (hipernarrativa) seria a soma das múltiplas trajetórias possíveis através 

de uma base de dados. Assim como um objeto cultural tradicional é apenas um caso particular 

do objeto Nova Mídia (que se encontra em nível do potencial, do virtual), a narrativa linear 

tradicional é um caso particular de hipernarrativa, ou seja, de todas as possibilidades de 

narrativa, da soma de todas as prováveis trajetórias.  

A base de dados possibilita um tipo de narrativa muito mais complexa e aberta a experiências 

variáveis; portanto, muito mais enriquecedoras, tanto para leitores/usuários quanto para 

autores.  

De acordo com Janet Murray (2003), as novas tradições narrativas não surgem do esboço; 

alimentam-se de suas precedentes, em forma e conteúdo. Os livros tiveram como base os 

manuscritos; estes tiveram versões em prosa e poesia, passando aos contos e chegando, 

finalmente, à narrativa. Esta mesma continuidade é observada nos filmes.  
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Durante décadas, antes da invenção da câmera cinematográfica, a prosa de ficção do século 

XIX começou a experimentar técnicas que, posteriormente, seriam usadas em narrativas nos 

filmes (flashbacks, cenas panorâmicas de batalhas).  

As formas narrativas atuais (romances, peças e filmes) já forçam as fronteiras para um meio 

pré-digital (como metáfora, a figura bidimensional está buscando escapar da moldura), de 

acordo com a autora; ou proto-hipermídias, como classifica Gosciola (2003). Necessitam-se 

formas digitais capazes de traduzir materialmente essa transformação que já está 

conceitualmente em vigor. Ela propõe, assim como Lev, a base de dados como meio de 

incremento narrativo. 

Algumas histórias em hipertexto, segundo Janet, usam com sucesso a amplitude enciclopédica 

do ambiente digital, organizando tramas múltiplas e enredos entrecruzados. Não restringem 

esse princípio da Nova Mídia à sua forma literal de arquivo. Como exemplo, Victory garden90 

(em que se pode escolher qual dos personagens acompanhar, ou acompanhá-los 

simultaneamente).  

Em outros casos, pode-se ainda misturar ficção à realidade, acessando informações fictícias 

necessárias à especulação de crimes fictícios de narrativa, como, por exemplo, em sites de 

jornais ou revistas reais. As histórias cruzadas também podem se emaranhar a documentos 

autênticos da vida real; ao contrário do exemplo anterior, informações sobre fatos reais em 

sites de jornais ou revistas podem ser usadas como argumento de uma narrativa. 

No entanto, visto sob prisma diverso, a natureza enciclopédica não-direcionada (ou seja, sem 

um algoritmo que direcione a base de dados) pode ser entendida como obstáculo, segundo 

Janet, porque incita grande fôlego às narrativas, o que faz com que o interator não tenha 

certeza do final ou de ter visto todos os capítulos.  

A possível sensação do objeto não-completo, ou a leitura desta sensação de abrangência 

informativa que não pode ser administrada, como insuficiência narrativa, pode afetar o 

receptor negativamente, uma vez que não é comumente experimentada em narrativas 

convencionais, não é padrão. A ficção hipertextual ainda espera desenvolvimento de 

convenções formais de organização que permitam ao leitor/interator explorar um meio 

enciclopédico sem ser sufocado por ele. 
                                                 
90 Victory garden: hipertexto labiríntico de Stuart Moulthroup (teórico e escritor de ficção eletrônica), datando 
de 1992. 
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A capacidade enciclopédica pode ser sentida também em jogos de simulação, a exemplo de 

Sincity ou a Civilização. Estes jogos permitem não apenas experimentar o prazer do domínio, 

mas explorar possibilidades narrativas. No entanto, esses tipos de simulação aproveitam-se da 

autoridade do computador para parecerem mais abrangentes, em termos enciclopédicos, do 

que realmente são. Na verdade, as coisas, no jogo, funcionam de determinada maneira 

preestabelecida e somos convidados a assumir determinados papéis em detrimento de outros. 

Sempre escolhemos a partir de escolhas que já foram feitas por um programador ou 

idealizador do jogo. (Por que exatamente a proposta X? Por que a bifurcação do caminho 

ocorre no ponto Y, e não mais adiante?).  

De fato, nos distraímos com a capacidade enciclopédica e não notamos que a estrutura 

interpretativa está embutida nas regras que fazem o sistema funcionar e modelam a nossa 

participação. Existem valores subjacentes à história multiforme, mecanismos funcionais de 

estruturação para participação, para que possa haver a interação. Só pode haver a sensação de 

participação e agência do usuário mediante comunicação com o programa, o que sempre 

prevê estabelecimento de regras (culturalmente corresponderia à relação entre a fala e a 

sintaxe; só há comunicação através da fala se obedecermos a regras da sintaxe). 

Para Lev Manovich (2001), em Nova Mídia a palavra narrativa é usada para designar um 

objeto ainda sem designação certa. O termo é usado geralmente como relativo à 

interatividade: narrativa interativa (interatividade representada pelo fato de que há um número 

de itens de base de dados, que, ligados de diferentes modos, permitem que mais de uma 

trajetória seja possível).  

Retomando, a Base de dados, em narrativa interativa, é de enorme importância, uma vez que  

suporta o conceito de diversas formas culturais, que vão da tradução direta (base de dados 

como base de dados, coleção de elementos), a formas de lógica material oposta (como a 

narrativa, que pressupõe relações entre os elementos).   

Mas apenas criar os caminhos, sem controlar a semântica e a lógica das conexões, 

escolhendo-as aleatoriamente, não assume a criação da uma narrativa. A história multiforme 

como narrativa (escrita ou dramatizada) que apresenta situação ou enredo em múltiplas 

versões mutuamente excludentes corresponderia, para Janet Murray, a experiência de novas 

contextualizações da experiência cotidiana. Assim como o jogo é caracterizado por Bairon.  
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Como exemplo de narrativa tradicional que já apresentava uma lógica de narrativa interativa 

(em analogia ao exemplo de Janet, corresponderia a experiência cotidiana antes de 

formatarem-se em novo contexto), está It’s a wonderful life, 1946, de Capra. Justapõem-se 

duas imagens diferentes da cidade natal do protagonista; em uma delas, ele não tinha nascido. 

Essa história suscita o conceito de sentido da vida; há duas versões da cidade: em uma o 

personagem central existe; na outra, não. 

Em outro exemplo – “Nos sonhos começam as responsabilidades”, 1937, Schwatz –, um 

jovem assiste, em sonho, ao dia em que seu pai pede a mão de sua mãe em casamento. Da 

platéia, ele grita e tenta dissuadi-los da idéia; o lanterninha opõe-se à arruaça. A história trata 

da inexorabilidade do passado. Mas assistir à realidade do que ocorreu não mais atormenta; o 

que causa a alteração da personagem é a possibilidade de mudar o curso da história (o que 

aconteceria caso o casamento pudesse ser impedido?). A mesma motivação pela mudança e 

pelas versões marginais também aparece no filme “De volta para o futuro”, 1985, de 

Zemeckis. 

De acordo com Manovich, a lógica relacional entre as formas base de dado e algoritmo é 

extensiva às novas mídias de forma geral, não sendo exclusiva à narrativa como meio de 

expressão. Um outro exemplo dessa dinâmica está na relação entre estrutura da imagem e 

linguagens da cultura visual contemporânea. 

Imagem digital consiste em número de layers separados, cada qual contendo elementos 

visuais particulares a serem manipulados separadamente. A composição de uma imagem pode 

ser mudada a qualquer momento. 

Se os layers fossem colocados juntos, os elementos contidos ficariam justapostos, resultando 

em uma montagem aparente. Montagem, como visto anteriormente, é a linguagem visual 

default, mais comum, da organização composta de uma imagem.  

Portanto, assim como a base de dados suporta a forma literal de base de dados (arquivo) e seu 

oposto (narrativa), a organização de uma imagem composta, em nível material (e em níveis de 

software e operação), suporta duas linguagens visuais diferentes:  

- elementos visuais justapostos, deixando aparente a montagem. 

- representação da realidade familiar, deixando impressão de não haver costura. 
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Segundo Lev Manovich (2001), todas as tecnologias de criação de imagem se tornaram 

baseadas em computador; e as imagens se tornaram compostas. A composição tomou lugar na 

cultura visual. Mas as imagens foto-realistas continuam a ocupar espaço significativo em 

nossa cultura visual baseada no computador. Novamente, a Nova Mídia não rompe 

radicalmente com o passado, apenas redistribui o peso entre as categorias que permeiam a 

cultura.  

Lev Manovich (2001),  usa as definições de Sintagma e de Paradigma, para que entendamos a 

redistribuição de peso entre elementos considerados, em princípio, opositores.  

Sintagma é a combinação de signos que têm espaço como suporte (in presentia). Paradigma 

são grupos em que há várias relações entre as unidades que os compõem. Por terem algo em 

comum em teoria, os elementos do paradigma podem ser encontrados e localizados (in 

absentia). Sintagma é explícito; paradigma é implícito; um é real, outro, imaginado.  

Narrativas literárias e cinemáticas, assim como imagens convencionais, obedecem à lógica de 

relação entre paradigma e sintagma: a base de dados das escolhas através das quais a narrativa 

é construída é o paradigma, é implícito. A narrativa ou imagem atual é o sintagma, é explícita. 

A Nova Mídia inverte essa relação. Aqui, a base de dados (paradigma) tem existência 

material; narrativa ou imagem (sintagma) não são materiais. Paradigma é privilegiado, é real; 

sintagma é virtual.  

A narrativa ou imagem composta são construídas linkando elementos desta base de dado, que 

passam a obedecer a uma ordem particular. Em nível material, a narrativa interativa ou a 

imagem virtual não passam de série de links; os elementos em si continuam na base de dados.  

Segundo Lev Manovich (2001), em se tratando de Nova Mídia, geralmente se considera a 

interação de modo literal, igualando-a à interação física entre usuário e computador, em 

detrimento da interação psicológica. Ou seja, privilegia-se o paradigma. Os processos 

cognitivos envolvidos no entendimento de texto cultural são erroneamente igualados às 

estruturas de links interativos, de existência objetiva. No entanto, a experiência de organizar 

paradigmas é, em si, sintagmática, imaterial, virtual. 

A relação “base de dados-algoritmo”, ou melhor, a consciência da variabilidade, do fator 

relatividade e múltiplos caminhos e, mais ainda, da possibilidade de controlar essa 
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mutabilidade via fórmulas, impulsiona o que Janet Murray classifica como “história 

multiforme” (MURRAY, 2003, pg 43). Ela nos coloca alguns exemplos: 

Em “Feitiço do tempo”, filme de 1993, Harold Ramis usa a repetição de situações levando ao 

aprendizado do protagonista. Ele descobre o modo correto mediante diversas tentativas 

frustradas. De acordo com Janet Murray (2003), existe uma estrutura de simulação do 

aprendizado (tentativa e erro, tal com em jogos de videogame). O algoritmo implícito. 

Em “Rashomon”, (1950), filme de Kurosawa, quatro pessoas narram o mesmo crime, 

oferecendo visões diferentes do desencadeamento de situações que levaram a um mesmo 

resultado.  

Em outro exemplo, Dicionário dos Khazars, 1988, Milorad Pavic traz relatos fragmentados de 

uma tribo perdida ante a iminente dissolução da Iugoslávia; sua relação e a possibilidade de 

diversas formas de leitura conduzem a lógica narrativa. 

Constata-se que formatos lineares estão sendo empurrados, e não por mera diversão, mas por 

necessidade de exprimir a vida enquanto composição de possibilidades paralelas. Segundo 

Janet, para apreender essa cascata de permutas e transferências inerentes à experiência 

humana cada vez mais complexa, é necessário um aparato suficientemente abrangente: o 

computador. 

Mas ainda assim, ante a necessidade transformadora iminente, a Nova Mídia, como 

instrumento, é insistentemente usada como linguagem seqüencial. Segundo Lev, isso 

acontece, sobretudo, porque a Nova Mídia segue a ordem semiológica dominante do século 

XX: o Cinema, linguagem que substituiu os modos de narração pela narrativa seqüencial.  

A cultura do século XX alinhou-se ao processo de montagem da sociedade industrial, tradição 

esta seguida pela Nova Mídia, quando em seu processo natural de incorporar elementos da 

cultura via interfaces culturais (palavra impressa e cinema).  

Apenas quando assumida como interface para informação, ou modo de acesso a uma base de 

dados, ela não perde de vista o seu real objetivo e passa a usar os elementos adquiridos como 

herança cultural, em prol de suas funcionalidades e potencialidades próprias, sem se confundir 

com outras linguagens e limitações das mídias, das quais sofre influência.  
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Em se tratando de narrativa, onde a base de dados deve ser contextualizada e proposta em 

uma estrutura de relações coerentes entre os elementos, ainda se recorre ao assumir o 

seqüencial, apesar dos temas empurrarem a novos limites às múltiplas possibilidades.  

De acordo com Janet Murray (2003), quando o autor expande a história para abarcar múltiplas 

possibilidades, o leitor adquire papel mais ativo. E fornecer ao público a matéria-prima é risco 

de minar a experiência narrativa, mas pode aumentar o envolvimento, estimulando 

leitor/espectador a imaginar-se no lugar do autor. 

Gêneros de suspense e narrativas seriais estimulam a especulação, levam o receptor 

(leitor/espectador) a interagir de certa forma com o enredo, uma vez que incitam a imaginar. 

Seriam bons modelos à relação base de dados-narrativa em narrativa digital, pois já 

possuem algoritmo de ação implícito bem conhecido; da mesma forma que algumas edições 

especiais de séries tradicionais de quadrinhos (edição de 50 anos do Superman, por exemplo), 

que trazem possibilidades de narrativas interessantes derivativas da história central.  

Mas, ao contrário dos gêneros citados, que são universais, centrar em histórias derivativas 

pressupõe certa sofisticação da audiência, audiência especializada ou de interesse 

customizado.  

A relação entre uma nova tecnologia de informação e a linguagem produzida é sempre aquela 

de resgate de aspectos de linguagens convencionais, o que ocasiona certa limitação. Pouco se 

ousa em tentativas de produzir novas formas de acesso capazes de resultar em novas relações 

entre os elementos que constituem a linguagem. No entanto, não se pode considerar que a 

forma de acesso seja responsável pelas relações entre base de dados e mídias de 

armazenagem, ou pelas relações entre narrativas e mídias de acesso seqüencial. Ou seja, não 

necessariamente o acesso randômico à mídia de armazenagem de computador (como 

Hardware, Disco, Cd Rom e DVD) favorece a base de dados e nem a mídia de acesso 

seqüencial (como Cinema) favorece a narrativa. Um livro, que é randômico, suporta tanto 

base de dados quanto narrativa.  

O conceito de base de dados e narrativa como competidores imaginários surgiu desde muito 

antes da mídia moderna, que é apenas um campo de batalha entre estas duas formas. Segundo 

Lev Manovich (2001), sempre houve tanto produções orientadas por base de dados, quanto 
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por narrativas, bem como formas híbridas. De fato, a relação é bem mais fluida do que 

drasticamente opositora. 

A mídia de gravação visual (foto) privilegia o catálogo, a taxionomia e as listas. O romance 

moderno e a academia do século XIX privilegiam a narrativa. A nova tecnologia de imagem 

da fotografia fica com a base de dados. O filme, com a narrativa. Mídia de armazenagem 

(enciclopédia, multimídia, museus virtuais, pornôs, artistas em CD- ROM , Web e seus 

índices), com base de dados, e assim por diante.Tudo é questão de privilegiar uma forma em 

detrimento da outra (usá-las convencionalmente), o que não significa impossibilidade de 

outros tipos de utilização.          

O computador tornou-se, segundo Lev Manovich (2001), a mídia perfeita para a base de 

dados pelo seu potencial de armazenagem, e a mídia perfeita a novas relações entre base de 

dados e narrativa, porque traduz todas as outras mídias, cada qual privilegiando uma das duas 

formas, ou, ainda, hibridizando-as.  

Para Lev Manovich (2001), o lidar com essa constante possibilidade de alternância e 

construção, proporcionada pela maioria das Novas Mídias, ativa a condição narcisista do 

indivíduo, porque representa para ele, como usuário, controle sobre suas ações e os resultados 

destas ações.  

A condição narcisista a que Lev Manovich (2001), se refere tem como base a leitura, que 

pode ser feita em relação às instalações interativas, na qual o usuário é apresentado com sua 

própria imagem e lhe é dada a possibilidade de jogar com ela. Ou, ainda, a exemplo da 

videoarte, que, como define Kraus91, é suporte a uma condição psicológica, cujos objetivos 

estão envoltos na necessidade de investir atenção em si próprio. 

Segundo Lev Manovich (2001), a arte em Nova Mídia sempre esteve acompanhada pelo 

imaginário da base de dados, o que pode ser relacionado à condição narcisista do usuário, 

detectada através do processo de ação-produção de resultado. A condição narcisista pode 

ser comparada ao estado de agência, que, de certa forma, é guiado pela lógica base de dados-

algoritmo. 

                                                 
91 Kraus, Rosalind. Vídeo:the aesthetics of Narcissism, in John Hanhardt, ed. Vídeo Culture. (Rochester: Visual 
Studies Workshop, 1984) 184. 
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Os programas de arte computacional exploravam a base de dados, usando a combinação de 

diferentes elementos visuais. O próximo passo foi a criação de figuras no computador, e a 

única forma de fazê-lo seria escrevendo programas. Essa lógica de programação empurrou os 

artistas ao desenvolvimento da programação; eles passam a ser, também, programadores, 

mesmo que em nível raso, mesmo que em nível meramente funcional a seus objetivos 

enquanto artistas, ou seja, limitados às suas necessidades de expressão criativa. 

As produções seguiram esse caminho: a lógica da programação, uso de diferentes elementos, 

e sua substituição para criação.  

Como exemplo, Lev Manovich (2001), cita o filme “Permutation”92 , que explora a 

transformação geométrica das formas obtidas com a manipulação de funções matemáticas; 

tais formas substituem o acúmulo de efeitos visuais para a narrativa figurativa ou desenho 

formal, apresentando uma base de dados de efeito. Esse mesmo princípio Lev encontra em 

“Catálogo” (1961), que consistia em um catálogo de efeitos visuais que o artista desenvolveu 

ao longo de anos. 

Estamos, segundo o autor, falando do processo de Seleção. Todo software vem com 

infindáveis plug ins (bancos de efeitos) e muito da estética do computador é baseada em 

efeitos. Os clipes, por exemplo, podem ser considerados variações de Catálogo.  

A lógica computacional, que em princípio apropriou-se dos elementos culturais para 

formatação de uma linguagem, tornou-se a lógica da cultura como um todo, lógica da 

produção cultural. 

Apesar da base de dados ser inerente à Nova Mídia, buscamos criar a narrativa interativa, um 

tipo de narrativa diferente das criadas até agora, e esperamos pelo desenvolvimento de uma 

nova estética a partir das narrativas computacionais. Uma vez que, em nível de software, a 

base de dados predomina, a alternativa para se criar novas formas de narrativa seria voltar a 

atenção aos modos pelos quais a base de dados e a narrativa podem trabalhar juntos. Para 

Peter Greenway93 (1995 apud MANOVICH 2001 p.237), o modelo empregado pelo cinema 

segue a lógica linear, adotada da literatura. No entanto, mesmo a literatura possui modelos 

não-lineares de narrativa (Borges ou Joyce).  

                                                 
92 Permutation e catálogo são filmes do cineasta que primeiro se envolveu com a filmagem digital; John 
Whitney. 

93 GREENWAY, Peter. The stairs-Munich- Projection 2. London: Merrell Halberton Publishers, 1995, 21. 
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Mesmo no Cinema, de fato, já existe o cruzamento entre base de dados e narrativa, não é fruto 

de linguagem puramente seqüencial. Ao analisarmos precisamente, temos uma base de dados 

em nível material, formada pelas cenas (que igualmente não seguem uma ordem de produção 

linear); já a narrativa seria o resultado da montagem.  

Segundo Lev Manovich (2001), Peter Greenway tenta buscar explicitamente a não-linearidade 

como linguagem. Para isso, usa diferentes sistemas de ordenar seus filmes. Sua forma favorita 

são os números em seqüência usados como narrativa. No entanto, as cenas não são conectadas 

por nenhuma lógica aparente. Em seu filme Draghtsman (1982), o cineasta centra-se em 12 

desenhos desconectados em significado. Em suas instalações, realizadas em museus (tentativa 

de fazer uma espécie de cinema fora do espaço convencional característico), os elementos da 

base de dados passam a ser espacializados. Tal iniciativa, segundo Manovich (2001), pode ser 

lida como desejo de criar base de dados em sua forma bruta: como série de elementos não 

ordenados.  

Mas se os elementos existem em alguma dimensão (o tempo no filme, as listas em uma 

programação), serão inevitavelmente ordenados, seja por motivo de funcionalidade (se  

tiverem que significar algo, terão que aparecer em certa ordem), seja por processo cognitivo 

individual do espectador, independente da lógica e da proposta do artista.  

Uma maneira de criar pura base de dados é a espacialização; simplesmente distribuí-los no 

espaço, para Manovich. E é o que Greenway faz em“100 objetos” (1992). Ele usa objetos de 

um catálogo, a fim de representar o mundo. Anos depois, transforma essa instalação em 

ópera, ou seja, transforma a base de dados em narrativa seqüencial. Greenway é classificado 

por Lev Manovich (2001), como exemplo de trabalho que não abandona a investigação da 

intersecção base de dados-narrativa.  

Outro cineasta de grande importância no estudo da lógica da base de dados aplicada à 

narrativa é, novamente, Vertov; segundo Manovich, um dos maiores cineastas de base de 

dados do século XX.  

“Man with a movie camera”, um de seus filmes mais importantes, tem como tema a trajetória 

de um cinegrafista que busca revelar a estrutura social de uma cidade através de uma 

diversidade de fenômenos observados. A meta é decodificar o mundo através das superfícies 

visíveis ao olhar (pela câmera). Em contraste ao modelo de edição, que é a seleção e ordem 
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das cenas de acordo com o pré-roteiro, aqui o processo de relacionar quadros, ordená-los e 

reordená-los para descobrir a ordem escondida do mundo é o método do filme. Através do 

percurso de sua base de dados e arrumando os elementos em uma ordem particular, o filme se 

configura em retrato da vida moderna, enquanto, ao mesmo tempo, constrói argumento sobre 

essa vida. 

Apenas para relembrar o que foi exposto no primeiro capítulo, o filme (assim como os objetos 

de Nova Mídia) possui níveis hierárquicos, segundo interpretação de Lev: 

1-câmera gravando material para o filme (metatexto) 

2-cenas do público assistindo ao filme pronto (metatexto) 

3-o filme em si, cenas em Moscou, Kiev e Viga. (texto)  

O texto em si, sem seus efeitos especiais, é apenas uma impressão linear de base de dados. O 

Paradigma (dados) é projetado no Sintagma (narrativa), segundo definição de Lev. Ou seja, a 

base de dados é a própria narrativa.  

Nesses casos de paradigma projetado no sintagma, o resultado geralmente é o mero catálogo 

mecânico de assuntos triviais.  

Assim, temos que a infinidade de possibilidades anunciadas pelo software traz promessas a 

novas linguagens cinemática, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, as impossibilita como 

linguagem, pela falta de padronização que propõem. Com o uso de muitos objetos, por 

exemplo, e nada que os conecte semanticamente, corre-se esse risco de que os dados não 

relacionados se tornem a própria narrativa. 

E aí recai a importância de Vertov: o uso relevante dos efeitos, com significado. Sob a 

trajetória do uso da técnica, existe um argumento: a manipulação e obtenção de imagens 

(pesquisa que Vertov intitulou kinoeye) podem ser usados para decodificar o mundo.  

Com Vertov, de acordo com Lev Manovich (2001), a base de dados, que é estática e objetiva, 

se torna dinâmica e subjetiva. Seu filme não pode ser considerado vanguarda (que propõe uma 

linguagem de ruptura, contrária a mainstream). Man with a movie camera, de acordo com 

Lev, não chega a nada parecido com o que se chama tradicionalmente de linguagem artística 

definida, que requer estabilidade de paradigmas e expectativas consistentes, às quais os 
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elementos dos paradigmas obedeçam em determinada situação. Sua genialidade está na 

indicação do caminho eficiente para integrar base de dados e narrativa em uma nova forma, 

criando significado.  

 

Estruturando dados no espaço virtual 

Assim como a base de dados está relacionada, à primeira vista, a mídias de arquivo como CD-

ROM’s e Web, o Espaço navegável (outra forma básica estrutural dos dados da Nova Mídia) 

relaciona-se aos games e realidades virtuais. 

Manovich faz uso da descrição de dois games para exemplificar o potencial da Nova Mídia na 

criação de formas de estética e genuinamente originais e, historicamente, sem precedentes: 

Doom e Myst (ambos datando de 1993). 

Doom é mais ágil, o jogador anda entre corredores o mais rápido possível para completar os 

níveis propostos; o jogo é povoado por criaturas prontas para o ataque. O contexto visual 

define-se por volumes retangulares, linhas retas, movimentos abruptos.   

Doom também evidencia um novo modelo cultural de economia, o shareware, os serviços 

online; este novo modelo de relação entre produtores e consumidores, estratégias e táticas, 

encoraja o jogador a expandir o game através de produtos complementares. 

Myst já é um jogo mais lento; o jogador se move um passo de cada vez. O mundo não é 

habitado, é vazio. Compõe-se de quatro submundos separados, cada qual com elementos 

próprios. A navegação é exploratória e executada de forma livre, através da exploração do 

ambiente. Segundo Lev, o jogo corresponde ao modelo tradicional de economia; não incita à 

modificação da narrativa e nem à complementação através de produtos. 

Ambos os jogos correspondem a trajetórias pelo espaço e a trajetória em si demanda e produz 

narrativa. Os jogos eletrônicos têm desenvolvido seus próprios formatos narrativos, mas entre 

eles, aqueles baseados em computador, concentram mais criatividade e sucesso comercial, 

apesar de, segundo Janet, seu conteúdo narrativo ainda ser escasso, constantemente 

emprestado de outros meios (característica comum à estética das novas tecnologias).  
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Em jogos de ação, explora-se muito a violência e a narrativa passa despercebida. Já os jogos 

tipo quebra-cabeça permitem maior penetração na narrativa. Janet  Murray (2003) afirma que 

o potencial para criar histórias cativantes não está na alta tecnologia, mas na percepção dos 

momentos dramáticos inscritos no jogo.  

Alguns jogos utilizam-se de técnicas cinematográficas para intensificar a experiência 

dramática, como elaborar um projeto específico de áudio ou utilizar personalidades da vida 

real como personagens (como nos jogos da Fifa); tudo para minimizar a escassez narrativa. 

Tanto Doom como Myst consistem em jornadas pelo espaço, que deve ser atravessado e 

mapeado pelo movimento do jogador. E o modo de execução da jornada espacial torna  a 

narrativa mais interessante ou não.  

Os conceitos de tempo e narrativa equiparam-se a espaço 3D. Enquanto a narrativa na 

literatura, no cinema e no teatro é construída por conflitos entre os personagens e movimento 

psicológico, esses jogos retornam ao modelo antigo de narrativa, em que os pontos de viradas 

são dirigidos pelo movimento espacial dos heróis (assim como ocorria nas tragédias gregas). 

Navegação, independente da estrutura do jogo, é uma forma de agência que permite 

exploração e traz os prazeres específicos advindos da intencionalidade.  

Segundo Henry Jenkins94, diretor do programa comparativo de mídias do MIT, nesse aspecto 

de exploração e agência, os games estariam próximos à dança (no sentido performático) e à 

arquitetura (na criação de espaços únicos, navegáveis); podendo ser vistos também como 

modo de desenvolver a narrativa em um sentido mais amplo.  

Em termos de imagem e narrativa, os games têm se aproximado do cinema, tendência 

refletida na contratação de cineastas famosos para elaboração de games.  

Peter Jackson teve participação essencial na criação do game King Kong95. Todos os 

personagens foram criados a partir de desenhos originais dos storyboards da produção. O 

game com duração de dez horas, contra quase três do filme, fez parte da estratégia de 

lançamento, juntamente com uma espécie de making off da produção, disponível em blogs 

para download autorizado.  

                                                 
94 Reportagem Podem os videogames ser mais do que jogos (Jonh Leland- NY Times) 
95 “King Kong está de volta, multimídia” 14/11/05, por Diego Assis 
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O objetivo deste pacote King Kong era fazer com que o usuário pudesse experimentar o 

universo do filme de uma forma mais completa do que simplesmente no cinema.  

No jogo, pode-se optar por ser King Kong ou Jack Driscoll, ou seja, experimentar pontos de 

vista de dois personagens em situações totalmente opostas. E a experimentação se faz 

intuitivamente, pois Jackson fez questão de eliminar as indicações literais de comandos, como 

gráficos de vida ou munição. Por exemplo, um jogador percebe que está morrendo quando a 

tela começa a ficar vermelha; ou seja, a imersão se torna mais intensa. Aqui, foi 

imprescindível a presença de um diretor de cinema na elaboração.  

Geralmente os games baseados em filme são rasos em conteúdo; a narrativa torna-se segundo 

plano, o que enfraquece demais a experiência, sobretudo porque já se tem a referência do 

filme. Essa deficiência se dá porque o enredo fica por conta dos programadores, que têm 

como função a programação de códigos; não há dinâmica narrativa. Em KK, 80 pessoas 

trabalharam com Peter na criação de cada cena e, inclusive, de figuras que não aparecem no 

filme. Só a trilha sonora demorou dez meses para ser composta e produzida. 

A ultima tendência em games é apropriar-se de narrativas cinematográficas. Estima-se que o 

mercado de games fatura cerca de U$ 10 bi, contra U$ 9,4bi do cinema, por ano, nos EUA.  

Existem consoles como o Play Station 2 ou o Xbox 36096, com imagem próxima ao realismo 

cinemático. No entanto, para Douglas Rushkoff, autor de “Jogar o futuro: o que podemos 

aprender com os garotos digitais”, os games necessitariam maior distância do realismo. 

Segundo ele, o que confere ao jogo atratividade não é a representação perfeita da realidade, 

mas o contexto narrativo e a imersão em sistemas participativos dinâmicos, o que um filme 

convencional não alcança. Se tentarmos colocar games e filmes como competidores em temos 

de imagem, e se não for usada a essência que diferencia os games/ambientes eletrônicos 

digitais das mídias convencionais, estará sendo desprezado o maior potencial de um ambiente 

digital: o envolvimento emocional que proporciona.   

                                                 
96 XBox 360 é um sistema de mídia e games, capaz de conectar a internet e, uma vez que seja usada a banda 
larga, o usuário pode fazer ligações telefônicas ilimitadas e gratuitas a outros XBox; além disso pode ser 
integrado a qualquer outra mídia. O XBox é a visão da tecnologia doméstica do futuro, para a Microsoft: toca 
e grava DVD, CD, conecta câmera digital e ipoD. O grande problema relativo à sua função game é a pouca 
criatividade dos jogos, que não aproveitam ainda suas propriedades essenciais, que nada têm de simples ou 
precárias, qualidades essencialmente de complexidade e potencial ainda não visualizado. A potência do XBox 
360, para ser totalmente aproveitada, necessita que se crie novo conceito de games, tarefa não apenas de 
programadores, mas, a exemplo de KK, escritores e diretores, uma equipe mais que multi-interdisciplinar. 



174 

Há duas formas de prazer de orientação oferecidas pelos ambientes eletrônicos digitais 

(MURRAY, 2003): 

- o labirinto solucionável 

- o rizoma emaranhado 

O conceito do labirinto deriva das narrativas históricas de aventura, envolvendo perigo e 

salvação, o encontro do caminho (um problema cognitivo), e enfrentamento do desconhecido 

(padrão emocional simbólico). É uma versão mais ativa da imersão, pois eliminam a 

plataforma móvel e o visitante passa a ser protagonista. Seu tema não é necessariamente 

labirinto (tal a lenda do Minotauro) e a trajetória pode ser composta não apenas de guinadas 

espaciais, mas morais e psicológicas. 

É estrutura apropriada ao ambiente digital porque amarra a história à navegação. E por não ser 

uma disputa tipo vencer/perder, e sim de seguir em frente, permite uma experiência cheia de 

significados. A grande desvantagem é a condução do interator a uma única solução. 

O êxtase do rizoma é o hipertexto narrativo pós-moderno. Tipo de labirinto que deriva da 

teoria pós-estruturalista; não se baseia em heróis ou busca por soluções. Enquadra-se na visão 

estética do rizoma de Gilles Deleuze97 (1987 apud MANOVICH 2001, p.132): sistema de 

raízes tuberculares em que qualquer ponto pode estar conectado a qualquer outro.  

O hipertexto procura sistemas de discurso que permitam pluralidade de significado, em que 

modos operacionais sejam hipóteses e jogos de interpretação.  

A tradição pós-moderna celebra o hipertexto como liberdade de poder do leitor/interator; no 

entanto, na tentativa de criar textos que não obedeçam a nenhuma ordem de leitura ou modelo 

de interpretação, acaba-se privilegiando a confusão. A capacidade de agência (noção de que 

nossas ações produzem resultados constatáveis) é frustrada, de acordo com Murray.  

Mesmo assim, ela não deixa de considerar o labirinto insolúvel muito promissor. O fato do 

enredo nunca se resolver pode ser visto como reconfortante indicativo de que nenhuma perda 

                                                 
97 DELLEUZE, Gilles; GUATARI, Félix. A thousand plateux: capitalism and schizophrenia. Mineapolis. 
University of Minesotta Press, 1987. 
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irreparável será sofrida. Há ameaça, mas acaba sendo compensada pela garantia de inclusão 

constante.   

O grande potencial do labirinto como forma narrativa participativa está entre a forma 

determinista do labirinto de aventura e a forma indeterminada do rizoma de ficção. A chave, 

para Murray, é despertar e controlar a ansiedade (intrínseca à narrativa participativa) e atrelá-

la à navegação.  

As redes de histórias múltiplas conectadas oferecem, ainda, além do prazer advindo do estado 

de agência, formato reconfortante para o enfrentamento da dor e de situações traumáticas, já 

que possibilitam amplo espaço para trabalho de emoções conflitantes. Permitem a dispersão 

de reações complexas por diversos cursos derivativos (não é necessário que o interator 

vivencie todo sofrimento de uma vez).  

Esse processo por etapas alcança formato dramático coerente por modelar o medo dentro de 

um padrão de exploração e descoberta. A sensação desconfortante subordina-se à necessidade 

de exploração do desconhecido. E a exploração do desconhecido está intimamente ligada à 

jornada, à trajetória do herói; ou seja, à superação. 

Os relatos sobre jornadas constituem arquétipo universal, podendo ser trabalhados em 

diversos níveis. Por exemplo, o transporte da jornada heróica dos contos para o romance da 

literatura significou tirar os personagens do mundo simbólico e inseri-los em um mundo 

social determinado, caracterizá-lo como sujeito; já o seu transporte para o cinema permitiu 

acesso à dimensão visual do arquétipo. 

No computador, o prazer de descobrir soluções para situações sem saída (a própria trajetória) 

é intensificado pela união da tentativa de resolução de problemas ao processo ativo da 

navegação. Oferece maior oportunidade de agência. Os quebra-cabeças mais satisfatórios são 

os que encorajam o uso do raciocínio do mundo real no mundo virtual; também parecem ser a 

forma mais instrutiva de agência.  

Nos games de navegação pelo espaço a agência está no movimento; cabe ao jogador 

desenvolver ações para mover a narrativa (composta por narração e descrição).  

A relação de oposição entre as lógicas de narração e descrição, como tradicionalmente se 

concebe, é alterada pelo game de navegação no espaço em primeira pessoa. Lev classifica 
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esse tipo de game em narrativas de ação (que corresponderiam à narração) e narrativas de 

exploração (correspondentes à descrição).   

Para Lev (MANOVICH, 2001), a idéia de oposição entre dissertação e narração, na qual 

descrição aparece como elemento negativo, interrompendo a narração, sempre foi 

problemática, pois privilegia apenas algumas formas de narrativa, como os mitos, contos de 

fada e o Cinema clássico hollywoodiano, dificultando conceber outras formas, nas quais a 

descrição seja o elemento dominante (a exemplo dos filmes de Kurosawa).  

O movimento pelo universo do jogo é uma das principais ações da narrativa, tanto de 

exploração quanto de ação. Explorar é tão importante quanto progredir (narração equipara-se 

à descrição, em importância); para progredir, é preciso explorar. Dilui-se a tão problemática 

oposição tradicional.  

Segundo Lev (Manovich, 2001), se na ficção moderna olhar e agir (descrever e narrar) 

apresentam-se separados; nos games, ocorrem, freqüentemente, juntos. Ação e exploração nas 

narrativas dos games de Nova Mídia caminham juntas. 

A estrutura de games com navegação pelo espaço é comum a todos os gêneros de jogos, 

independente das diferentes convenções que obedecem (games de aventura exploram o 

universo e a coleta de recursos; games de RPG constroem personagem e desenvolvem seu 

comportamento; games simuladores, em primeira pessoa, motivam à ação; games de 

exploração regem alocação e movimento de recursos, envolvendo risco).  

Existem jogos que, além do princípio espacial, conseguem unir as outras propriedades 

inerentes ao ambiente computacional (procedimental, participativo, enciclopédico), sendo 

ótimos exemplos de caminhos potenciais à linguagem digital.  

De acordo com Murray (2003), na década 80, jogos tipo Zork se transformaram em MUD’s 

(Multi User Dungeons), que aliam o divertimento social da comunicação entre jogadores ao 

modelo de aventura por comando. Na década seguinte, os MUD’s possibilitaram os jogadores 

a criar os próprios calabouços e labirintos (os próprios objetos) e, inclusive, os próprios 

personagens, aptos à conexão com outros jogadores.  

MUD é criação coletiva baseada em reino imaginário enciclopédico (acúmulo de 

informações). Representam a integração do aspecto individual ao todo organizado em comum 
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acordo, ou melhor, a liberdade da ação individualizada dentro de um contexto organizado. 

Esse tipo de jogo valida o ambiente digital em seu aspecto mais interessante e revolucionário 

de interatividade: a dependência entre elementos na composição do contexto e a importância 

da ação do indivíduo contextualmente. 

No entanto, para Lev Manovich (2001), a propriedade espacial, em sua modalidade de 

navegação, parece ser a forma cultural mais ampla. Pode-se afirmar, em relação aos games, 

que não são seus gêneros que determinam o uso da navegação. Navegação no espaço é padrão 

e, tampouco, se restringe a jogos; é comum a todas as áreas de Nova Mídia. O caso de uma 

animação 3D organizada em torno de um movimento de câmera ininterrupto, sem implicações 

narrativas, sendo forma de representar uma perspectiva, é exemplo de navegação. Com a 

forma do espaço navegável, manifesta-se um instrumento de trabalho do ambiente digital que 

ultrapassa princípios estéticos e se torna chave à linguagem Nova Mídia.  

Segundo Lev (Manovich, 2001), o espaço navegável surge como um importante paradigma 

nas Interfaces Homem-Computador, que podem, em certo nível, ser vistas como casos 

particulares de visualização de dados como arquivo de computador. 

Em 1990, o espaço virtual tridimensional foi combinado com o modelo câmera, através dos 

vôos tridimensionais, que introduziram o simulador de movimento como gênero narrativo a 

partir do uso do ponto de vista em primeira pessoa e da sincronização do movimento da 

plataforma com o movimento da câmera virtual.  

O espaço virtual 3D, aliado ao modelo câmera, é modo padrão aceito para visualizar todo tipo 

de informação, da representação de espaços físicos à representação de espaços abstratos de 

informação.  

A versão original de ciberespaço, que pedia pela tridimensionalidade de informação inserida 

em um espaço a ser atravessado pelo usuário, foi visualizada em 1982 por Tron, filme da 

Disney.  Em 91, Novak98 (1999 apud MANOVICH 2001, p. 43) coloca ciberespaço como 

visualização completamente espacializada de toda informação nos sistemas de processamento 

informativo global.  

                                                 
98 NOVAK, Marcus, Leitura na conferência Ïnteractive Frictions, University of Southern Califórnia, LA, 6 jun. 
1999) 
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Essa visão persistiu entre os designers de VRML, que viam na VRML estágio natural de 

evolução da Internet. Evolução que significaria a passagem de uma rede abstrata de dados a 

um espaço (rede), onde os dados poderiam ser representados tridimensionalmente. 

Para Manovich (2001), Ciberespaço vem do termo cibernetics (da palavra grega kubernetes, 

boa condução); e a idéia do espaço navegável remonta deste conceito de boa condução. 

A Cibernética (também da palavra grega kubernetes, boa condução) é o estudo dos sistemas 

de comunicação e controle em máquinas, animais e organizações. Desenvolveu-se logo após a 

Segunda Guerra Mundial, quando técnicas de controle e engenharia de sistemas foram 

aplicadas com sucesso a certos problemas neurológicos. Caracteriza-se por uma concentração 

sobre o fluxo de informações (e não sobre a energia ou matéria) no interior de um sistema e 

na utilização da retroalimentação ou atividade direcionada por objetivos nos artefatos 

tecnológicos e nos organismos vivos. As áreas principais de estudo cibernético têm sido os 

sistemas de controle biológicos, a automação, a comunicação animal e a inteligência artificial. 

O conceito de espaço navegável, derivado de Cibernética, remonta à origem computacional. À 

primeira vista, pode ser visto como uma simples interface de acesso a uma base de dados; 

algo aparentemente de menor importância, de acordo com Lev. No entanto, ele prefere defini-

lo como interface e forma cultural em si, uma nova forma, que pode ser exclusividade da 

Nova Mídia. 

Segundo Peter Moville99, um internauta é capaz de julgar a estrutura de um site e simpatizar 

ou não com ela em questão de 0,005 segundo. Sua função como arquiteto da informação é 

tornar o espaço virtual atrativo e confortável, além de funcional.  

A idéia da internet, que há dez anos era algo improvável e que todos viam com descrença pela 

sua falta de organização, tem hoje, na aparente desestrutura espacial, seu maior potencial. 

Cada pessoa exerce o seu controle sobre a rede.  

É o contexto (um site destinado a uma empresa, por exemplo, deve ter estrutura clara, capaz 

de passar confiabilidade) que faz da internet um instrumento ou não. Design é fundamental.  

Existe, no entanto, para Peter, um porém: muitos sites são bem-estruturados, mas visam 

apenas a venda de uma idéia ou produto, o que não é funcional. A internet trabalha, 

                                                 
99 Entrevista com Peter Moville, arquiteto da informação, 30/01/06, por Bruno Garaltoni 
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sobretudo, com o principio da interatividade e da customização; se não for direcionado, em 

primeiro lugar, à imersão e participação do sujeito, pode até ser bem organizado, mas não 

atingirá seus objetivos. Estamos falando de uma mídia participativa, não mais em usuários 

resignados e inocentemente abertos a qualquer tipo de mensagem.   

As construções espaciais em Nova Mídia englobam todas as construções tradicionais 

(arquitetura, planejamento de cidades, topologia, etc), mas são fundamentalmente diferentes 

destas em um aspecto: através da Nova Mídia, o espaço se tornou um tipo de mídia como 

outro (áudio, vídeo, foto, texto) através da qual, a informação pode ser transmitida, 

armazenada, recuperada, reformada, filtrada, programada, além de possibilitar interação. 

Todas as operações comuns à mídia, em resultado de sua conversão para dado de computador, 

se aplicam ao espaço tridimensional.          

O espaço navegável, junto à base de dados, surge como elemento-chave à essa linguagem que 

se tenta configurar e que Manovich classifica como Nova Mídia. Modo aceito de interagir 

com qualquer tipo de dado, a interface familiar a games e simuladores de movimento é uma 

forma possível para quase toda prática no ambiente computacional. A cultura 

computadorizada espacializa todas as representações e experiências.      

O campo teórico, na cultura e em Nova Mídia, tem dado ênfase à questão espacial, mas, 

apesar de surgirem formulações diversas sobre o ciberespaço, a categoria particular de 

navegação pelo espaço ainda tem recebido pouca atenção, apesar de ser conceito implícito ao 

conceito de espaço novo midiático (todo espaço em Nova Mídia é espaço navegável) e de se 

encaixar em outros campos da cultura, como Antropologia e Arquitetura. 

As possibilidades trazidas pelo uso dos computadores em rede devem-se ao Ciberespaço, que, 

segundo Landow (2005), é a entidade viabilizadora de todas as relações no ambiente digital.  

Dada a importância e amplitude do uso do ciberespaço, que abarca diversos âmbitos culturais, 

faz-se necessária uma crítica teórica abrangente, que una especialidades como tecnologia, 

teoria, ciências políticas e econômicas para configurar uma análise completa, ampliando e 

desvendando uma visão sobre as conseqüências psicológicas , físicas , morais e filosóficas da 

tecnologia digital. 
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Para Pierre Levy100, considerado filósofo digital, o surgimento do ciberespaço representa a 

mais recente revolução cultural, podendo ser comparada à invenção da agricultura, da escrita 

e da imprensa. Suas conseqüências, no entanto, para ele, serão sentidas e poderão ser 

analisadas apenas daqui a algumas gerações.  

Algumas supostas inovações, como blog e orkut, segundo ele, não passam de ferramentas 

digitais a valores e padrões muito antigos. O blog, por exemplo, é apenas a idéia renovada de 

uma não-censura, espaço livre de publicação do que se queira. O orkut, apenas a 

transcodificaçao da necessidade de comunicação.  

Levy (2005) fala agora em ciberdemocracia planetária, composta por relações transparentes 

entre cidadãos conscientes e instituições desmistificadas, possibilitadas pela adoção de uma 

linguagem/ferramenta capaz de articular todo conhecimento da web em blocos semânticos 

acessíveis a todos. Uma inteligência coletiva baseada na metalinguagem digital.  

Pierre Levy (2005) não nega uma realidade material corroída e não prega no ciberespaço uma 

saída incontestável ao caos aparente, mas não descarta a possibilidade de que a convivência 

com o novo padrão digital possa ser, ao menos, uma tentativa de melhora.       

Segundo Landow (2005), apenas a conexão entre diversas maneiras de entendermos 

ciberespaço, segundo Landow, pode indicar algum caminho próprio de leitura de seu 

significado. Ele propõe uma visão geral não-determinista e, sim, determinada (ou não) pela 

associação e discussão de conceitos relativos a âmbitos outros da cultura. Sua busca, em 

termos de pesquisa, refere-se à lógica orgânica da fluidez traduzida materialmente pelo meio 

digital.  

Landow apresenta algumas maneiras de configurarmos ciberespaço de um modo não- 

convencional e não- fechado em si mesmo, segundo a visão de alguns teóricos.  

Considerando a visão utópica proposta por Benedickt101 (1991 apud LANDOW 2005)  

(“Ciberespaço: primeiros passos”), ciberespaço representa a resolução dos problemas da 

coexistência entre a humanidade e seu entorno, sua realidade criada. No Ciberespaço, 

encontraríamos um reino de pura informação, fluido, livre do ruído de transmissão comum ao 

                                                 
100 Entrevista com Levy, 10/10/05- Link 
101 Benedickt, Michael."Introduction" to Cyberspace: First Steps. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. 
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mundo real. A informação é filtrada e livre dos elementos corruptores presentes no mundo 

físico. 

Em contraponto à visão utópica, Landow nos coloca ante a distopia  relacionada ao 

Ciberespaço, encarado sob o ponto de vista da simulação, proposta por Baudrillard102 (1994 

apud LANDOW, 2005). Estaríamos diante da idéia de uma sociedade imperfeita, permeada 

por visões de decadência urbana, moral e de valores. Nesta visão distópica, a tecnologia seria 

elemento degradante da sociedade, em termos morais, sociais e de conseqüências econômicas 

advindas a partir do momento em que a simulação tomasse o lugar do trabalho real.  

Como apoio à visão distópica da tecnologia em geral, Janet cita “O admiravel mundo novo” 

(1932), de Huxley, que descreve uma sociedade desumanizada pela ciência instauradora de 

uma forma substituta de contar histórias para deleitar as massas: os táteis (espécie de cinema 

tátil). Os táteis são propostos como retratos da perversidade, feitos em minúcias de calculo 

para causar sensações específicas nas personagens. O mesmo tema é abordado no cinema 

comercial, no filme “Estranhos Prazeres”103 (Strange Days,1993), que mostra uma projeção 

do mundo em degradação física e moral, arruinado pelo vício em VR, na virada do século.  

Nesses tipos de visão distópica (tecnologia-desastre), as novas tecnologias de entretenimento 

são instrumentos de afastamento da cultura e da linguagem, que privam o ser humano dos 

prazeres reflexivos. A fácil estimulação é vista como forma bestializante, com o intuito de 

despertar sensações agradáveis enquanto anula o poder de auto-investigação do público. De 

acordo com Janet, a tecnologia aparece como elemento de oposicão às tradições literárias no 

senso comum (que organizam reflexão e não subjugam a razão) e como geradora de vícios e 

sensações desumanizantes.  

Mas isso seria real? Ao que parece, o medo é mérito da ficção e antecipação conceitual da 

virtualidade. As previsões catastróficas que antes rodeavam o Cinema e a TV, quando de seu 

advento, foram transferidas aos videogames e outros objetos digitais, ou seja, estamos diante 

de um padrão de repetição, não de constatações reais. Nada de exatamente trágico em 

aspectos gerais de organização social foi advindo das tecnologias televisiva e 

cinematográfica. O mesmo resultado podemos esperar da visão distópica em relação ao 

                                                 
102 Baudrillard, Jean, Simulacra and Simulation,U of Michigan P, Ann Arbor, 1994. 
103 o filme que se passa no ano de 1999, trata do vício causado pelas experiências com realidade virtual, o 
roteiro é de James Cameron e Jay Cocks, baseado na história de James Cameron; direção de Kathyn Bigelow. 
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ambiente digital, que envolve o computador em aura diabólica, prevendo a instituição de um 

Estado totalitário e escravizador, organizado ao redor do ciberespaço. 

Mas por que não considerar as tradições literárias e cinemáticas tradicionais como fatores 

limitadores da consciência, uma vez que a mensagem é de apenas uma via, não sendo 

permitido alto nível de interação? 

De acordo com Janet Murray (2003), o conceito de tecnologia como ferramenta de ilusão 

sensorial, capaz de dar continuidade à tradição humana narrativa, aliando-a à tradição 

cognitiva, não vai de encontro ao conceito de tecnologia como responsável por um meio 

narrativo baseado em sensações e destruidor de significados, cujo sucesso implica mudança 

na tradição humana, e não continuidade. Essas visões da tecnologia não são contraditórias 

porque, apesar de oferecerem caminhos distintos ao uso do instrumental tecnológico, têm 

como objetivo implícito lembrar que esse instrumental faz parte da nossa compreensão do 

mundo e da existência, através da influência que exerce sobre a narrativa.  

Murray (2003) pontua que uma tecnologia, para ser eficaz, deve caminhar em direção à 

transparência, na narrativa. Devemos esquecer o meio para que emerja o poder da própria 

história e, a partir daí, instaure-se a reflexão. O ciberespaço pode, sim, ser veículo de reflexão.  

Para Youssef Dhamee104 (2005-site), de maneira geral, o espaço virtual existe na imaginação, 

sendo a experiência de fato, em grande parte, especulação. E é esse campo aberto a 

especulações que traz diversas e conflitantes visões de futuro propostas.  

O maior conflito entre as visões utópica e distópica, segundo ele, está nos efeitos do 

ciberespaço sobre as relações de classe. Algumas correntes teóricas crêem na dissolução das 

diferenças cruciais via ciberespaço e convivência em ambiente mais democrático, não 

dividido em castas. Mas se considerarmos a questão acesso ao cibersepaço, devemos 

considerar, antes de mais nada, as condições físicas reais, ou seja, o aparato tecnológico 

necessário ao acesso a esse ambiente supostamente democrático. Haverá como superar 

desigualdade entre as classes reais, uma vez que é a condição social e econômica que leva ou 

não o individuo a uma melhor posição ciberespacial?  

                                                 
104 http://www.cas.usf.edu/anthropology/ 
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Sempre haverá modos de demonstrar status no espaço digital, o que não deixa de ser uma 

forma de alavancar a desigualdade social (a referência do endereço do e-mail associado à 

determinada instituição ou marca, por exemplo, já é elemento de diferenciação).  

Acerca das implicações econômico-sociais em relação à tecnologia, Landow (2005-site) 

afirma que devemos considerá-la como o que é, primordialmente: instrumento de evolução 

aplicado às mais diversas áreas. E sob esse aspecto estamos novamente frente à desigualdade 

de condições (melhor tecnologia, maiores possibilidades de comunicação, desenvolvimento, 

conhecimento, acesso e aproveitamento geral, incluindo ciberespaço).  

Lev Manovich (2001) julga essencial a análise do que Benedikt (1994) chama de Economia 

ciberespacial (ou economia do futuro), segundo a qual tudo estará disponível no ciberespaço, 

de conhecimento a entretenimento. E aí surge um aspecto pouco consolador, apesar de 

aparentemente excitante e prático: a desigualdade promovida pelo desproporcional acesso à 

tecnologia.  

Segundo a visão distópica de Gibson105 (2005 apud LANDOW, 2005), existem classes 

econômico-sociais bem definidas e apenas duas: os líderes (detentores de tecnologia) e os 

subordinados (todos os demais). A definição de poder é dada pela posse da tecnologia, de 

forma muito clara. 

A detenção dos meios tecnológicos de produção não necessariamente está ligada à segregação 

social de base econômica. Neal Stephenson106 (2005) atenta para o que ele denomina Snow 

Crash, processo que levaria à retribalização da cultura mediante a desvalorização do dinheiro 

em relação ao novo capital: a informação. A retribalização, neste caso, não é vista mais em 

termos de clãs diferenciados geneticamente ou pela busca da propriedade territorial; estamos 

tratando de uma tribo maior, de fluidez étnica, até então sem precedentes.  

E se, de relance, o Snow Crash parece referir-se à utopia igualitária, ao analisarmos mais 

detalhadamente estamos diante da maximização do conceito capitalista de desigualdade, uma 

vez que ele é estendido ao reino da informação. A desigualdade passa a ser medida em termos 

de detenção da informação.   

                                                 
105 Segundo Peter Burke, William Gibson foi o primeiro escritor de ficção científica a utilizar o termo 
ciberespaço em sua obra “Neuromancer”. 

106 Ver www.neilstephenson.com 
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Em concordância com as muitas teorias e teses que analisam o ambiente digital e consideram 

o ciberespaço como entidade fluida e abstrata, Lev Manovich afirma que não há espaço no 

ciberespaço. Segundo ele, apesar dos objetos de Nova Mídia favorecerem o uso do espaço 

para todo tipo de representação, espaços virtuais são mais freqüentes como entidades não-

objetivas, mas meios compostos, coleções de objetos separados.  

Para explorar tal tese, Lev (Manovich, 2001), relaciona categorias de pensamentos 

desenvolvidas por historiadores que trataram do campo da representação espacial no início do 

século XX.  

Assim como Landow (1991), ele busca retratos diversos do espaço para chegar a um 

conceito-colagem de diferentes características, que, apesar de não fechado e determinista, 

mostre-se satisfatório e sugestivo.  

O espaço virtual de Manovich existe antes do objeto, segundo a teoria de Panofsky107 (1991 

apud MANOVICH, 2001, p.254), apresentando-se como sistema de coordenadas cartesiano, 

presente no software e no hardware. É mais ligado à percepção isolada do objeto e agregado, 

do que ligado à percepção que unifica objeto-espaço e sistemático. Também é visto como 

meio, ambiente em que objetos estão embutidos e se afetam mutuamente. 

O espaço agregado é um modo convencional de utilização do espaço, advindo da técnica de 

sobreposição de elementos sobre um fundo. A sobreposição era usada em vídeo e em games 

(sprites e objetos bidimensionais, animados sobre um fundo), sem que houvesse interação 

entre os sprites e objetos com o fundo.  

Em meados da década de 90, a evolução dos processadores, que se tornaram mais velozes, e a 

criação dos cartões gráficos 3D, possibilitaram render em 3D e tempo real. Os mundos 

tridimensionais apresentaram-se como modelagem poligonal, cuja técnica consistia na criação 

de uma espécie de vácuo com objetos separados, definidos por limites rígidos. O espaço 

virtual do game passou a ser espaço tridimensional coerente, deixando a regra que o 

configurava como uma série de planos bidimensionais não-relacionados.   

Mas as antigas limitações dos games retornaram à área dos mundos virtuais on line, devido à 

restrição da banda da Internet nos anos 90.  

                                                 
107 *PANOFSKY, Erwin. Perspective as Symbolic Form, trans. Crhistopher S. Wood. New York:Zone Books, 
1991. 
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Mundos virtuais on line envolvem a construção de cenário, provido por um operador de 

mundo virtual e um avatar animado em tempo real, comandado pelo usuário. O resultado é 

uma combinação de planos bidimensionais, vindos de fontes diferentes. Os elementos não 

sabem da existência um do outro, não interagem; do mesmo modo que o faziam os sprites ou 

os objetos, com o fundo a que eram sobrepostos. 

Historicamente, de acordo com Lev, (Manovich, 2001),  pode-se conectar a técnica dos sprites 

animados em background à animação tradicional. Ambas objetivam economizar trabalho e 

lidar com as restrições da programação.  

As imagens são divididas entre background estático e personagens animados, mas tal técnica 

não impede os animadores de pensar em espaço como meio (idéia de que espaço e objetos são 

indissociáveis, que não há espaço sem a função de representar objetos).  

No cartoon, objetos e espaço são vistos como entidades materiais diferentes e, apesar de não 

poderem ser vistos separadamente e de possuírem delimitações claras, tudo parece ser feito da 

mesma substância, um mesmo biomaterial e obedecer às mesmas leis de movimentação e da 

física. A forma que se concebe o cartoon, baseada na homogeneidade material, é oposta à 

ontologia dos mundos computacionais, em que o espaço e os sprites/personagens parecem ser 

feitos de substâncias diferentes.  

Apesar dos mundos virtuais tridimensionais serem renderizados em perspectiva linear, eles 

são coleções de objetos separados, não-relacionados.  

Para Lev (Manovich, 2001), o espaço do computador é agregado também no sentido em que é 

usado nos games, compostos por diferentes níveis descritivos, cada qual com a sua soma de 

quartos, corredores, arenas, etc. O jogador, então, não lida com o espaço em sua totalidade, 

mas com lugares separados. O mesmo pode ser aplicado em relação à World-Wide Web, que 

não pode ser vista como totalidade coerente, mas como uma série de arquivos hiperlinkados. 

O sentido de espaço agregado também pode ser aplicado à metáfora de navegação análoga ao 

conceito de propriedade por uso, uma possível versão que relaciona a Web ao Wild West 

norte-americano e ao tratamento dado ao espaço pela cultura americana (as áreas não- 

centrais, entre as casas, comércio e parques, se tornam decadentes, uma vez que não são 

ocupadas).  
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O universo VRML levaria essa tese do uso por ocupação ao extremo, por corporificar o 

espaço não-total; o que existe em VRML são objetos pertencentes a diferentes espaços 

individuais.  

Em certo nível, isso pode ser considerado reflexo da falta de perspectiva unificante da cultura 

americana (seja no espaço das cidades, seja no discurso público fragmentado). E é neste nível 

mais reflexivo, segundo Lev, que um espaço multiuser na Internet pode ser visto como reação 

à sociedade anticomunal. Uma alternativa à falta de comunidades reais através da criação das 

comunidades virtuais. A ilusão se torna modo funcional ao comportamento.  

A ontologia do espaço virtual, definida pelo software, é procedimentalmente agregada. Série 

de objetos sem pontos de vista unificados. De acordo com Lev (Manovich, 2001), para a 

Nova Mídia o que importa não é somente o objeto finalizado, mas, acima de tudo, as 

ferramentas de software, organização e regras, uma vez que a relação entre ferramentas de 

produção e objetos é de continuidade e complementaridade. 

Permeando a análise das relações espaço-objeto e a visão de multidisciplinar sobre o espaço 

como entidade objetiva ou subjetiva, situa-se a navegação pelo espaço.  

Pouco foi feito em relação à poética da navegação. Uma iniciativa seria, segundo Manovich, 

averiguar alguns espaços computacionais clássicos, seguindo, deste modo, a lógica do não-

determinismo e da fluidez de conceito, próprias ao espaço virtual, inclusive como estrutura 

objetiva.  

Lev (Manovich, 2001), nos traz alguns exemplos de pesquisa estética em relação à navegação 

no espaço: 

-  Aspen Movie map108 (1978) foi o primeiro espaço virtual interativo navegável e a primeira 

hipermídia mostrada publicamente. O usuário dirigia pela simulação da cidade de Aspen, 

construída através de fotos, tiradas a cada 3 metros e armazenadas em uma série de 

videodiscos. O programa era um simulador e sua navegação baseada na experiência real de 

dirigir um carro.  

                                                 
108 Idealizado pelo MIT Architeture Machine Group, que, mais tarde, expandido, tornou-se MIT Media 
laboratiry 
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Esse realismo abriu uma série de possibilidades estéticas que não foram exploradas a fundo. 

Segundo Lev Manovich, (2001), os designers de espaço navegável recaíram sobre desenhos 

gráficos 3D interativos, mas a técnica do Mit , das fotos a cada 3 minutos tinha como 

resultado uma amostra interessante de espaço tridimensional. Apesar de na década de 90 o 

Quick Time VR tornar está técnica mais acessível, a idéia não foi sistematicamente tentada de 

novo. 

- Legible City109 (88-91) também se baseia em uma cidade feita de letras em tridimensão. 

Durante a navegação, o usuário lê textos compostos pelas letras, que são documentos sobre a 

história da cidade. Todo valor do espaço virtual, neste experimento, deriva da existência física 

do espaço que ele substitui.  

Segundo Lev Manovich (2001), esse projeto coloca uma problemática fundamental da Nova 

Mídia: a relação entre virtual e real; interação entre observador e imagem, qualidade 

descritiva de todas as representações digitais. Sugere que, ao invés de criar espaço virtual que 

não tenha nada em comum com a realidade física ou; no outro extremo, apenas modelar 

estruturas existentes, há um meio termo. “o virtual pode no mínimo preservar a memória do 

real que substitui, mantendo sua estrutura, quando não sua aura, em uma nova forma.” 

(MANOVICH, 2001, p.261). O espaço virtual pode ser releitura. 

- The Forest (1993), Wazilck liberou a câmera virtual de sua subordinação à simulação da 

possibilidade humana de navegação. Neste metafilme, a câmera se torna personagem principal 

(correlato ao que ocorre em Man with a movie camera). À primeira vista, a lógica dos 

movimentos pode ser identificada como a de um ser humano tentando escapar da floresta, mas 

a câmera virtual não simula percepção natural nem segue o modelo da gramática da câmera de 

cinema; estabelece o seu próprio sistema que é, em essência, não- humano.  

Para Lev, o filme ilustra a ambigüidade da natureza dos espaços do computador. De um lado, 

enquanto não indexicalmente amarrado à realidade física ou ao corpo humano, o espaço 

computacional é isotrópico, contrastando com o espaço humano em que a verticalidade do 

corpo e a direção do horizonte são as duas direções dominantes. Por outro lado, o espaço do 

computador é algo a ser usado e atravessado pelo ser humano, o que traz a horizontalidade e a 

verticalidade como eixos imprescindíveis. O espaço navegável de “The Forest” encontra-se 

                                                 
109 Importante espaço virtual navegável de Jeffrey Shaw. 
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entre a subjetividade do elemento humano e a lógica que Lev classifica como alienígena, do 

computador. 

-  Transicional Spaces (1999, Legrady): instalação interativa de computador que traz o 

conceito da transição da realidade virtual para a realidade física. Legrady escolheu um espaço 

arquitetônico navegável, físico, já existente; um edifício em Munich. Neste edifício, ele 

dispara três projeções cinemáticas. Enquanto as pessoas se deslocam pelas passagens de 

entrada/saída no andar principal e no segundo andar do edifício, câmeras captam seus 

movimentos, que são usados como referência para controlar as projeções. Isso permite à 

audiência, a oportunidade de jogar, interagir com os sensores da câmera e controlar a 

narrativa da instalação.   

A transição entre estado virtual e físico, segundo Lev, representa um elemento de relevância à 

constituição do espaço navegável, em conjunto com outros elementos que seriam a trajetória, 

o modelo de movimentação do usuário, a interação usuário-espaço e o personagem no centro 

da perspectiva. A sugestão do experimento é pensar no movimento do sujeito como transição 

de um ponto estável no espaço a outro, o que corresponderia à condição da narrativa.  

A contribuição de Legrady, segundo Lev, é a exploração da condição mínima de uma 

narrativa associada ao conceito de transição entre ambientes virtual e físico, o que pode servir 

de indicação inicial ao caminho da narrativa digital ou ao entendimento sobre como o sujeito 

lida com as mudanças ocasionadas pela oscilação físico-virtual.  

Cada exemplo discutido por Lev Manovich, (2001), estabelece sua própria estética de 

navegação no espaço. A maioria dos espaços navegáveis, no entanto, copia ou imita a 

realidade física sem propor um programa de estética coerente; e mais, sem propor uma nova 

estética indicativa das potencialidades da Nova Mídia. 

Novamente, pode-se recorrer a tradições culturais, artísticas e teóricas (assim como Legrady 

propôs uma espécie de conceito de narrativa minimalista) para se aplicar à poética da 

navegação.  

A Arquitetura e Arte Modernas, por exemplo, têm elaborado uma variedade de esquemas para 

estruturar e conceitualizar o espaço navegável (o paper em arquitetura, com função de traduzir 

à materialidade projetos impossibilitados por limites físicos e insuficiência de orçamento; as 

estruturas tridimensionais no espaço real, a pintura virtual, entre outros).  
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A pintura moderna, segundo Manovich (2001), merece atenção especial, pois, além de indicar 

espaços imaginários abstratos e figurativos, é relevante ao design dos espaços navegáveis.  

Em Nova Mídia, assim como na pintura, a experiência estética é via quadro retangular (tela), 

podendo, portanto, ser estudada pelos arquitetos virtuais, tendo como base as medidas 

adotadas pelos pintores para lidar com a restrição imposta pelo espaço do retângulo (tela).  

Outro aspecto a ser considerado no design de nova Mídia é o espaço-medium, elaborado pelos 

pintores como espaço homogêneo, feito de um mesmo material, o que difere do exemplo dado 

pela arquitetura, que trabalha com a dicotomia entre estrutura construída e espaço vazio. 

Apesar da maioria dos espaços virtuais realizados já aceitarem a dicotomia entre objetos e 

espaço, assim como proposta pela arquitetura, em nível de organização material esses espaços 

estão intrinsicamente relacionados à ontologia unificadora da pintura moderna. No espaço, 

tudo é pixel (em nível de superfície) ou  polígonos ou voxels (em nível de representação 3D).  

De acordo com Lev Manovich, (2001), o espaço virtual do computador está estruturalmente 

mais próximo da pintura moderna do que da arquitetura. 

Outra tradição cultural de relevância ao estudo do espaço virtual é a instalação. No contexto 

da Nova Mídia, instalações podem ser vistas como espaços densos de multimídia (combinam 

imagens, vídeo, texto, gráfico e elementos 3D em um layout espacial, físico). Enquanto a 

maioria das instalações deixa ao observador a ordem do acesso à informação, outras buscam 

imergir completamente o observador na instalação (instalação total).  

A instalação total tem dupla identidade; é considerada em seus elementos físicos e sua 

dramaturgia (movimentação do observador na trajetória), sendo que esta movimentação deve 

ser feita mediante estratégias do proponente, caso contrário não se pode falar de enredo. Deve 

haver direcionamento do foco do espectador; princípio básico aos designers de Nova Mídia, 

que geralmente esquecem que não estão fazendo um objeto em si, mas proporcionando uma 

experiência ao usuário, no tempo e no espaço. Quanto maior o envolvimento do usuário, mais 

prazer na experimentação. 

Em “A TV que pula para fora da tela” (08/08/05), por Michael Krantz, temos uma clara visão 

de como operaria a tecnologia de tela num futuro muito presente.  
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Foi desenvolvido, nos EUA, um aparelho de TV  com tela que permite assistir a programas 

em três dimensões, sem o uso de óculos: é o HD3D, com 1.280 linhas de definição (contra 

1.050 das HDTVs e 500 das TVs convencionais).  

O aparelho constitui-se de múltiplas camadas de vídeo, tornando possível que a tela mostre, 

de uma só vez e ao mesmo tempo, programas diferentes a espectadores diferentes (um jogo de 

futebol, um filme, uma novela, um game na internet). Realidades conviventes e em 3D. Para 

Mapes, seu criador, a tela 3D significa um passo na história da humanidade em relação à 

representação da realidade mais sofisticada. Segundo Mapes, apesar de enxergarmos o espaço 

entre dimensões, durante a maior parte do tempo só o representamos em duas. A tecnologia 

tem avançado no sentido de uma melhor representação, mas, culturalmente, a tridimensão 

restringe-se aos passeios temáticos Disney World. A tecnologia só pode ser acionada em 

proporção à sua absorção pela cultura.  

A idéia, denominada multiplexação do tempo, surgiu em 86 e baseia-se na passagem de uma 

imagem por uma lente quando ela emergir para guiar esta imagem para um ângulo preciso. 

No entanto, suponha-se que se possa fazer isso não com uma, mas com 30 imagens por 

segundo, ao mesmo tempo e em dez ângulos diferentes. São irradiados 10 ângulos da imagem 

de uma forma tão veloz que, independentemente do lugar onde o espectador estiver em 

relação à tela, cada um terá o seu próprio ângulo de vídeo ao vivo. É a 3D natural. No entanto, 

a TV convencional opera com amostragem de 24 quadros, o sistema de multiplexacão usaria 

30; a resolução seria ca onstrução de um novo modelo de TV. O projeto foi retomado em 

2005 e já está em fase de produção de monitores para computador, que deverão chegar ao 

mercado por U$ 5mil. As HD3D chegariam ao mercado por pelo menos o dobro. O 

barateamento da produção viria com a massificação da tecnologia. Mas aí caímos na questão 

da funcionalidade. Se não houver conteúdo produzido para ser assistido em 3D, não há porque 

os fabricantes gastarem enorme quantia em aparato tão sofisticado. Os dados em três 

dimensões são perdidos quando gravados em duas. Será necessário o desenvolvimento de toda 

uma parafernália de produção adaptada ao novo formato. Antes que isso se torne realidade, a 

Deep Light (empresa responsável pelo projeto), em parceria com a Sharp na produção de 

laptops 3D, desenvolve um software que converte DVD comum em 3D. Ótimo começo, 

enquanto configura-se um mercado tridimensional de massa.  
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Janet Murray (2003) afirma que o engajamento massivo do público em relação à comunicação 

e acesso à informação é uma tendência natural do comportamento (fã-clubes, discussões sobre 

as séries e filmes, versões novas, fóruns de interpretações e crítica).  

Um exemplo de forma cultural ativa de interativo do público seriam os jogos de RPG; em que 

os participantes exploram a mesma paisagem ficcional e inventam suas próprias histórias. 

Segundo ela, tais jogos de representação são teatrais em um sentido não-convencional. Os 

jogadores, ao mesmo tempo atores e espectadores, compartilham o improviso, o imediatismo 

de suas experiências pessoais. No teatro convencional, os atores já conhecem todas as causas 

e implicações da cena, diferente do jogo/improviso, em que explora-se a situação no momento 

em que ela está sendo criada. A tradução deste tipo de jogo para o ambiente digital 

corresponde aos jogos virtuais real time e ambientes evocativos que permitem criação e 

manutenção de personalidades elaboradas. Esse tipo de diversão narrativa não é feito para ser 

escrito ou dramatizado, mas compartilhado pelos jogadores; e para que a partir da 

interatividade entre eles seja construído um percurso. 

Os elementos condicionantes devem ser mínimos; apenas suficientemente contextualizadores, 

para que os jogadores estejam aptos a experimentar agência.  

Os filmes 3D também são formas de interatividade110, apesar de em menor nível, uma vez que 

fazem muito uso de paisagens e ambientes, sendo que o que mais evoca interatividade e traz o 

público presente, via identificação, é o elemento humano. Outros exemplos de participação do 

espectador, como usuário de maquinário, aparecem em brinquedos de parques temáticos 

baseados em filmes (Terminator ou Alien, Universal Studios). Pode-se experimentar o estar 

no filme. Neste caso, o propósito do Marketing é abrir janelas de mercado e ampliar a 

influência de determinado produto de mídia (a interatividade estende-se a slogan: veja o 

filme, brinque, compre o chaveiro, seja a personagem, e assim por diante).  

Como vimos no caso da instalação total, são usadas estratégias para impor uma matriz de 

espaço, tempo, experiência e significado aos espectadores. Estes usam táticas para criar suas 

                                                 
110 Os filmes 3D também são formas de interatividade: a ampliação da imagem equivale a aumento, em escala, 
da informação; o que implica maior participação da audiência. Os parques temáticos da Disney e Universal 
Studios usam muito o filme 3D para contar histórias; os brinquedos mais antigos concentravam-se na sensação 
de experimentar o espaço; já os mais atuais utilizam a ferramenta do filme 3D como adendo à narrativa 
(sempre baseada em personagens e histórias de conhecimento prévio do público, o que potencializa ainda mais 
a imersão). 
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próprias trajetórias dentro desta matriz proposta. Ou seja, as estratégias de condução são 

essenciais ao engajamento.  

Este raciocínio de exploração do espaço (estratégia-tática de condução) seria de bom uso à 

poética da navegação, segundo Manovich, pois considera tanto a liberdade do usuário quanto 

o roteiro do autor capazes de potencializar a experiência deste usuário.  

A análise dos modos pelos quais as pessoas empregam táticas para criar suas próprias 

trajetórias pelo espaço definido por outros, teoria desenvolvida por Certeau111 (2000 apud 

MANOVICH 2001, p. 267), seria de grande proveito ao estudo da lide do sujeito com um seu 

caminho que foi delimitado por princípios condicionantes que não têm origem nele próprio.  

Certeau (que Lev posiciona como excelente fonte teórica ao estudo da Nova Mídia) postula 

que, embora compostas por linguagem e sintática preestabelecidas culturalmente, e portanto, 

serem inteligíveis ao interator; as trajetórias traçam regras, necessidades e objetivos de outros 

– nem determinados, nem capturadas pelo sistema em que se desenvolvem. A exploração de 

um espaço concebido por terceiros pede a criação de táticas para que se desenhe uma possível 

trajetória ao usuário e se cumpra o papel da interatividade. 

Algumas das táticas utilizadas são verdadeiras propostas estéticas de navegação, baseadas em 

teorias da cultura e evocativas de aspectos outros que ainda não configurados digitalmente, 

mas bons instrumentos de análise a novas propostas de navegação e, sobretudo, de uma 

estética da navegação. 

Lev evoca a figura do flaneur para uma analogia à teoria do espaço virtual navegável.. 

Segundo definição de Baudelaire112 (1986 apud MANOVICH 2001, p.268), flaneur é a figura 

do homem que navega pelo espaço da Paris, pela multidão, lembrando e esquecendo o rosto 

das pessoas, flertando com diferentes mulheres e nenhuma. Ele só está à vontade, só se sente 

em casa, em meio a muitas pessoas.  

Utilizando-se de análise complementar de Benjamim113 (1986 apud MANOVICH 2001, p. 

269), a navegação de flaneur transforma o espaço físico da cidade através da percepção. Para 

                                                 
111 Rendall Steven/ De Certeau, Michel.The practice of everyday life. Ed: California University.2002. 
112 BAUDELAIRE, Charles. The painter of modern life, in My Heart lady Bare and Other Prose 
Writtings.London. Soho Book Company, 1986. 

113 *BENJAMIM, Walter. Paris, Capital of the nineteenth century, in Reflections (New york: Shocken Books, 
1986), 156. 
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Lev Manovich (2001), a figura do flaneur corresponde à figura do usuário de espaços 

navegáveis, que, literalmente, muda o espaço percorrido. 

A subjetividade do flaneur só é possível através da interação com o grupo, mesmo um grupo 

de estranhos. Ao invés das comunidades de pequena escala, tem-se a associação anônima da 

sociedade moderna; compensa-se a perda das relações próximas imergindo na multidão de 

estranhos.  

Um outro tipo de analogia com o espaço navegável é via análise dos romances americanos do 

século XIX, em que o herói navega pela natureza. Segundo Lev, a subjetividade, neste caso, 

está nos conflitos do herói com o elemento natural e com seus inimigos.   

Os usuários da Nova Mídia são expressos nas figuras do flaneur e do explorador. Enquanto o 

surfista da internet é a encarnação do flaneur de Baudelaire, o usuário de espaços virtuais 

navegáveis assume a posição de explorador. 

O teórico da mídia Geert Lovink (1999 apud MANOVICH, 2001 p.270,) descreve o usuário 

de Nova Mídia e o surfista da Internet como Data Dandy; usuário que exibe a sua coleção 

privada de dados e, em última análise, irrelevante aos outros usuários. Seu objetivo não é 

colocar-se acima da multidão, mas dissolver-se nela, entre vetores de ícones de massa, temas 

e tendências. Um Data Dandy só pode jogar através das regras da Net sem qualquer 

identidade. Ele nasce da aversão pelo exílio e é exatamente esse diluir-se do sujeito que é 

capaz de fazer com que ele se sinta amparado. Tal conceito, segundo Lev, apesar de ser 

relacionado exclusivamente ao espaço de dados, uma vez que Lovink é teórico da mídia, 

aplica-se a outras áreas da cultura (a moda, por exemplo). 

Os games são exemplos do desenvolvimento exploratório da narrativa pelo espaço; enquanto 

o personagem se move, o espaço vai sendo construído. O movimento aqui é físico, não 

psíquico, como na tendência do romance europeu (flanerie). Isso se aplica perfeitamente ao 

RPG, mas também a outros gêneros que colocam o usuário no comando de um personagem. 

Outro tipo de movimento pelo espaço também refletido nos games é explorar e culturalizar 

um espaço desconhecido. O game começa em algum ponto de um espaço enorme e 

desconhecido; no curso do jogo, deve-se explorar e mapear a geografia, revelando segredos 

do espaço (como em Doom e Warcraft). 
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O conceito de navegação no espaço em sentido literal (movimento físico) é metáfora-chave à 

conceitualização da Nova Mídia. No período entre os anos 80 e 90, a interação com dado e 

mídia digitais evoluiu e se configurou em termos espaciais.  

Navegação, segundo Lev Manovich (2001) é usado para se referir a diferentes métodos de 

organizar e acessar hipermídia. Gloor114 (1997 apud MANOVICH 2002, p.270), em 

“Elementos do Design da Hipermídia” lista diferentes conceitos de design para navegação no 

espaço de dados: link, pesquisa, hierarquia, similaridade, mapeamento, guias e agentes.  

Assim, navegar na Internet inclui desde seguir links, usar menu próprios característicos da 

Web, até mecanismos de busca.  

De acordo com Lev, seguindo tais princípios de navegação na Net, tanto a figura do  

flaneur como a do explorador podem ser traduzidas como surfistas da internet. No entanto, 

por focarem na experiência de um único usuário navegando por Web sites, mais do que em 

uma experiência comunal (grupos, lista de mails, chat), podemos dizer que a figura do 

explorador é privilegiada. E, apesar de diferentes soluções de software serem desenvolvidas 

para fazer da Internet uma experiência mais social, a navegação individual ainda é norma até 

o final da década de 90. 

Pode-se ainda fazer uma analogia entre a história das Interfaces gráficas (GUI) e a trajetória 

histórica do espaço navegável, de acordo com Manovich. As primeiras interfaces gráficas 

(GUI) foram sendo substituídas e aprimoradas com o intuito de manter a funcionalidade à  

medida que a base de dados crescia. Da mesma forma, a trajetória de flanerie no espaço 

virtual navegável, traduzida apenas pela satisfação psicológica advinda da mobilidade e 

fluidez, passou a não ser mais suficiente para o usuário. A mera movimentação pelo espaço 

virtual não seduz, uma vez que os métodos de organização e acesso de dados evoluíram. 

Operações como busca, segmentação, hiperlink e visualização de dados são mais interessantes 

do que apenas navegar por um espaço físico simulado. Tanto as Interfaces Gráficas quanto as 

trajetórias no espaço navegável caminham do inicial recorte de influências culturais de formas 

prévias, em direção à funcionalidade que seu próprio desenvolvimento como linguagem 

especifica, e à demanda do usuário.  

                                                 
114 GLOOR, Peter. Elements of Hipermedia Designs (Boston:Birkhauser, 1997) 
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Vertov entendeu muito bem isso. Seu filme “The man with a movie camera” estrutura-se na 

exploração ativa; o cineasta queria ultrapassar os limites da visão e da movimentação 

humanas pelo espaço, para chegar a meios mais eficientes de acesso de dados.  

Segundo Lev Manovich (2001), Vertov situa-se entre o flaneur de Baudelaire e o usuário de 

computador atual; explora o espaço para acesso a uma base de dados, sem, no entanto, possuir 

ainda o algoritmo como ferramenta.      

Em sua pesquisa Kino eye interface, Vertov tentou diferentes modos de superar a visão 

tradicional. Seu filme não é apenas uma base de dados de uma cidade ou de técnicas e novas 

operações visuais; é, também, uma base de dados de novas operações de interface que, juntas, 

vão além da simples navegação humana pelo espaço físico. 

Outro ponto-chave na questão cultural da construção da trajetória no espaço navegável, 

segundo Lev, é a idealização do simulador de vôo, primeiramente desenvolvido em 1930, 

pelo engenheiro norte-americano E.A.Link. Consistia apenas em uma viagem em movimento, 

sem um filme ou imagem referencial. Em 60, a imagem foi adicionada, mas era limitada, por 

ser baseada no real físico bruto, não-editado nem produzido, e controlado por computador. A 

adaptação para entretenimento só veio na década de 90. 

Uma das formas mais comuns de navegação usadas hoje na cultura digital, segundo Lev, é o 

vôo sobre dados espacializados, que tem a sua origem nos simuladores militares 

desenvolvidos na década de 70. As companhias de pesquisa militar, com a diminuição da 

demanda causada pelo fim da Guerra Fria, tiveram que redirecionar seus produtos de pesquisa 

para outras áreas, sobretudo, entretenimento.  

Um exemplo de uso expandido de tecnologia destinada ao campo militar é o Galileo115, uma 

espécie de super-satélite, versão européia do GPS (Global Positioning Satellite, ou localização 

via satélite) norte-americano.  

Possuindo 30 satélites, 27 dos quais em operação constante, e três de backup em órbita, 

Galileo tem como principal vantagem a maior precisão, melhor alcance, e serviços globais 

confiáveis, mesmo em épocas de guerra. Sua utilização atenderá aos mais variados setores 

(localização de veículos, pessoas, itinerários, controle de obras públicas, ajuda a deficientes, 

                                                 
115 “Está chegando o Galileo”, Economia Digital, por Ethevaldo Siqueira (02/01/06). 
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controle de fronteiras, resgates e indicações de direção do mar, entre outros ainda em 

estudo)116.  

Em última instância, os grandes avanços tecnológicos advêm da indústria militar e, 

posteriormente, redirecionam-se ao entretenimento. 

Há paralelos entre a cultura militar e filmográfica no século XX que indicam claramente essa 

transferência em nível de espaço navegável; entre eles, o uso da câmera móvel na espionagem 

aérea e na cinematografia.  

O caso específico do vôo espacializado sobre dados sugere o triunfo do tempo real sobre o 

espaço. Sua lógica denota que a interface ideal para uma cultura sob influência do conceito de 

tempo-real não deve privilegiar a trajetória e, sim, a visão panorâmica sobre o ambiente, o que 

permitiria acesso instantâneo.  

No entanto, de acordo com Lev Manovich (2001), seria insatisfatório ver espaço navegável 

como etapa final de um percurso histórico relacionado às formas de acesso ao meio digital. 

Na cultura computacional, o conceito espaço navegável embute a experimentação do sujeito; 

é um trajeto, algo que transcende a leitura de uma área visualizada ou ilustração, por permitir 

maior participação do interator. E a vivência proporcionada pelo trajeto não pode ser 

descartada, por ser elemento fundamental em um ambiente imersivo, inclusive em se tratando 

de cultura em tempo real.  

A importância do espaço navegável no ambiente digital é anterior ao tempo real como 

característica desse ambiente, que pode assumir-se também assíncrono. O espaço navegável, 

longe de pontuar-se final, insere-se como uma nova proposta de princípio estético que pode 

ser exclusivo à Nova Mídia.  

Ainda em relação à configuração do espaço e uma possível proposta estética, pode-se 

considerar, de acordo com Lev, a visão proposta pelo antropólogo francês Marc Auge117 

(1995, apud MANOVICH, 2001), de que a supermodernidade (conceito de sozinho, mas um 

de muitos) produz não-lugares.  

                                                 
116 Assim como no caso da TV digital, a Europa vê no mercado brasileiro grande potencial; e já ofereceu o 
sistema ao país. 

117 AUGE, Marc. Non places: Introduction to an anthropology of Supermodernity- London: Verso. 1995. 
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Em Antropologia, lugar é objeto do estudo tradicional; é estável, tem identidade, relação e 

história. Espaço é o não-lugar; um lugar freqüente, de intersecção de corpos móveis e 

significados que não são, em si, lugares antropológicos e nem se integram a lugares 

anteriores. A rua, vista como um conjunto de pedestres, espaço de intersecção entre eles e 

outros elementos, sem os quais ela perde o seu significado, é considerada um não-lugar.  

Assim o lugar estaria subordinado aos produtores culturais; enquanto o não-lugar seria 

criado pelo usuário. Em analogia à construção da hipernarrativa, o lugar seria roteiro 

potencial; o não-lugar, a trajetória narrativa escolhida pelo usuário.  

Na sociedade caracterizada pela individualidade de massa, a sociedade supermoderna, os 

lugares tradicionais são gradativamente substituídos por não-lugares institucionalizados (ou 

seja, pelas trajetórias de escolha do sujeito, que é sujeito igual aos outros; a escolha adquire 

aspecto unificante e o roteiro individual torna-se regra). Institucionaliza-se a escolha do 

indivíduo; o não-lugar passa a ser norma.  

Segundo Lev Manovich (2001), a Arquitetura, tradicionalmente produtora de lugares, e apesar 

de lidar com a idéia da regularidade, prevê que estruturas desenhadas previamente sejam 

modificadas pelas atividades do usuário. As modificações também fazem parte da estrutura 

arquitetônica, do mesmo modo que a escolha do sujeito faz parte da estrutura narrativa ou da 

trajetória de navegação. 

Lev Manovich (2001) enfatiza, em toda a sua pesquisa, o aspecto evolutivo continuísta que 

envolve o surgimento do que ele chama Nova Mídia, e sua relação com a Mídia tradicional. O 

modo como o novo apropria-se de seus precedentes em termos de forma e convenção e o 

modo como a cultura adquirida pela Nova Mídia transfere-se, transforma-se e cria novas 

formas, que, por sua vez, são absorvidas pela sociedade como verdadeiros valores culturais. 

Com o intuito de maximizar as suas potencialidades, o autor cria trajetórias tanto para a Mídia 

tradicional quanto para a Nova Mídia, no espaço da história cultural que atravessam, para, 

assim, tentar conduzir a uma teoria especializada capaz de lidar com a fluidez e a amplitude 

de conceitos que A Nova Mídia envolve. Não se pode esquecer que o computador é a primeira 

mídia a combinar todas as outras e, em conseqüência, lidar com todos os seus princípios e a 

possibilidade de hibridizá-los. 
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Essa relação entre Nova mídia e Mídia tradicional pode ser transposta à relação de transição 

da Modernidade à Supermodernidade, fenômeno que mostra, nas entrelinhas, o quão 

relevantes são a base de dados e o espaço navegável como formas de influência da 

configuração do meio digital como linguagem (ou pré-linguagem) na cultura de um modo 

geral. 

Através de um breve esquema, proposto por Lev, pode-se visualizar comparativamente 

Modernidade e Supermodernidade:  

Modernidade: 

1- narrativa hierárquica.                   

2- espaço objetivo.                            

3- arquitetura estática.                      

4- geometria e topologia como modelos teóricos para análise cultural e social. 

Cada uma dessas áreas transformou-se a partir da influência da lógica da base de dados e do 

espaço navegável como formas de expressão do ambiente digital . De acordo com o conceito 

de Supermodernidade, passaram a operar da seguinte forma: 

Supermodernidade: 

1- hipernarrativa, hipermídia, network. 

2- espaço navegável (trajetória). 

3- arquitetura líquida (Não-lugar). 

4- trajetória, vetor e fluxo como categorias teóricas (considerando áreas científicas aliadas às 

humanas). (MANOVICH, 2001) 

Como Manovich mesmo reforça, o conceito que apresenta é apenas uma das inúmeras 

possibilidades de analisar as mudanças que levaram ao surgimento da Supermodernidade. 

Versão que prefere adotar, por privilegiar a continuidade histórica e a trajetória causal de uma 
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era à outra; já que, para ele, mudanças, desde as muito simples, surgem como efeitos de 

padrões mais amplos e discutíveis.  



200 

Interatividade: sentido duas vias,  

Onde não há mais opostos e não se pode falar em 
diferenças.  

Acordos. Capazes de proteger e concretizar a 
virtualidade de relações tão tênues e, ao mesmo 
tempo, vivificáveis quanto ao enlace homem-
máquina.  

O alcance homem-máquina, que é potencialmente 
infinito, matematicamente possível, culturalmente 
quase difícil de acreditar.  

Ao menos até que se acostume a viver em dígitos, 
não apenas em débito de atitude e em relutância ao 
novo como experimentação.  

E Nova Mídia, que nada mais, que nova 
comunicação?  

Será que é medo ou mero desentendimento?  

Não! Desentender não há como...  

Acordos, e algoritmos e soluções e dados, dedos, 
dígitos, de formas pixalares e materialidade exposta.  

Ferida: será que o homem ainda existe? Resiste?  

Homem-máquina.  

E será que algum problema? Dilema? Delete?  

Deturpe quanto queira, tecnologia é sinônimo meta, 
mática, métrica, metamorfe.  

Meta a forma ao conteúdo e tem-se igual a nada 
igual;  

Tem-se tela, esfera, cubo e três dimensões, e a quarta 
que se queira  

E se se queira. Que se X mais é Y igual, então 
LINGO.  

Que se liguem as parcelas e se faça um todo em 
alternâncias e sistemas.  
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Alternância sistemática: esse parece o dom, o som, o 
tom, a multimídia, hiper-realidade.  

E se parasse, a realidade? E separasse verdade e 
mentira, virtus e oses, ossos e carnes, ofícios e 
diagramas, do homem-máquina?  

E separasse homem e máquina, memo de ória?  

E se parasse vida e memo? Existência e arquivo, do 
mesmo valor?  

E se parasse a.... 

A que qual é mesmo a realidade? É a mesma depois 
dos dígitos? É a mesma codificada?  

E mesmos; o homem, a máquina? A máquina é 
mesmo o homem?  

Mas o mesmo homem ou aquele diferente: nem 
gente, nem conta, nem conto, narrativa ou abstração? 

Homemaquina;  

Que habita home, que pede meme, que bate quina e 
cabeça,  

E é e não, o corpo; mas respira, sente e mais: 
interage.  

Inter rege, inerege; um centro-universo sem culpa 
por exercer comando.  

Já que é homomeme-máquina, usa umbigo dividido.  

Alternância: esse parece o gosto de casa, conforto, 
homem e máquina. 

Homem-máquina, caminha asas que o futuro é céu.  

E seu, ele é?....   
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4 OUTPUT: RESULTANTE MIDIÁTICA DA RELAÇÃO ENTRE CULTURA E 

TECNOLOGIA  

 

O capítulo 4 busca analisar o resultado da relação entre cultura e tecnologia na sociedade em 

geral, especialmente nos âmbitos da mídia audiovisual, e da narrativa sob influência do 

elemento digital. 

A pergunta: Como o estudo do cenário midiático digital em seus referenciais adquiridos das 

mídias tradicionais e em suas características essenciais pode servir como referência na 

pesquisa de uma linguagem própria à TV Digital; TV essa que se configura como uma Nova 

Mídia?   

Mediante as discussões abordadas, em relação à técnica e procedimentos que envolvem a 

digitalização da mídia em geral e, mais ainda, mediante as implicações socioculturais que 

extrapolam as meras mudanças técnico-funcionais, resta propor ou ao menos supor um futuro 

não somente à TV digital, que é a razão do desenvolvimento da pesquisa, mas um futuro 

extensivo às formas de expressão narrativa em geral. Narrativa que rege, em última análise, o 

conteúdo e, conseqüentemente, a forma de materializá-lo em seus aspectos multi e 

hipermidiáticos na Mídia atual, ou Nova Mídia.  

Como usar a experiência adquirida com as técnicas de jogos e sites e VR para incremento do 

cinema e da TV do futuro, já presentificado, dos audiovisuais acrescidos da capacidade 

interativa? Como se dá a narrativa interativa inserida no novo contexto desses meios de 

expressão, que se farão não apenas multi, mas hipermidiáticos a partir de agora? 

Uma base seria considerar a narrativa como veículo, equiparada á experiência do jogo. 

À primeira vista, jogos são diferentes de histórias, oferecem satisfações opostas, já que 

histórias não exigem nada além de prestar atenção. Jogos envolvem atividade e centram-se no 

domínio de alguma habilidade, são estruturados por metas. 

O prazer da narrativa pode realmente ser oposto ao do jogo, mas não necessariamente. 

Geralmente, de acordo com Janet Murray, a lógica dos jogos convencionais baseia-se no 

formato ganhar/perder; o que, de certa forma, é incômodo à narrativa, por causar desprazer 

devido ao limite imposto ao desenvolvimento da história e a falta de criatividade do enredo, 
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advinda da resposta simplificada (que, como vimos anteriormente, único modo de lidar com 

lacunas não preenchidas pela tecnologia).  

Com a evolução tecnológica dos processadores e algoritmos, a lógica da resposta simplificada 

tipo sim/não ou ganha/perde deixou de ser regra base na formatação de enredos deterministas. 

Existem outros tipos de jogos, muitos mais abertos à estrutura narrativa potencializada em sua 

forma; jogos capazes de fazer a experiência do jogar muito mais interativa, e levar a 

experiência da interatividade à narrativa, seja no cinema, no vídeo, seja na TV. 

Segundo Janet Murray (2003), o jogo é uma narração abstrata que se assemelha ao universo 

da experiência cotidiana, condensadora. É um drama simbólico em que somos protagonistas e 

assumimos a experiência como nossa. 

Através de jogos encenamos nossa relação básica com o mundo; eles podem ser vistos como 

ensaios para a vida. E mesmo em jogos que levam mais em conta a habilidade do computador 

(ou eficiência da lide com o aparato), jogos com uso da violência como tema de sustentação e 

estrutura simplificada, há um bom lugar para examinar conteúdo simbólico. Por exemplo, a 

encenação de controle sobre coisas além de nossa capacidade, enfrentamento do fim, ou da 

morte, entre outros.  

Essa experimentação dos elementos simbólicos é útil à criação de formas narrativas mais 

expressivas. Mesmo em jogos de estrutura simplificada, através da narrativa, podem ser  

conseguidos resultados interessantes. 

Janet Murray (2003), cita a competição entre oponentes como a forma mais comum de 

narrativa. Organiza-se e percebe-se automaticamente o mundo temporal e espacial por 

características e termos opostos. Existem três possibilidades de atuação do jogador: ele pode 

assistir ao jogo como espectador, operando um avatar (Mickey, King Kong); ele pode operar 

um personagem (ver o carro que conduz) e pode assistir e atuar com ponto de vista em 

primeira pessoa (King Kong também oferece essa alternativa). 

Segundo Janet Murray (2003), os jogos de combate não são, de todo, limitadores em sua 

estrutura e nem devem ser identificados necessariamente a lacunas não-preenchidas pela 

tecnologia. Esse tipo de jogo oferece desafios aos artistas e designers digitais, como, por 

exemplo, descobrir modos de atrair o jogador a um determinado ponto de vista de personagem 
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e fazê-lo mudar de posição a fim de que se levantem questionamentos de nível social ou 

moral.  

É importante tirar proveito da narrativa simbólica no formato competição para criar suspense 

e tensão dramática, sem que o interator tenha que se concentrar exclusivamente na habilidade 

condutora e técnica do comando de seu avatar, ou seja, tirar a importância do jogo da 

habilidade de operar o aparato.  

Alguns desses jogos de combate, com esse intuito, desenvolveram maneira de combinar 

agência e imersão, colocando na tela dispositivos de controle; assim, tanto a ação quanto o 

modo de produzi-la concentram-se no mesmo local. 

Mas, apesar de estarmos diante de imersão e agência, o jogador não é, de fato, o autor da obra 

que vivencia. O interator não é autor. Ser o criador do ambiente é diferente de encenar um 

papel, ainda que criativo, dentro desse ambiente. Os interatores só podem atuar dentro de 

estrutura preestabelecida.  

Segundo Janet Murray (2003), a autoria é procedimental nos meios eletrônicos. Autoria que 

se traduz em escrever as regras pelas quais os textos aparecem, bem como escrever os textos, 

escrever as regras que estabelecerão o envolvimento do interator, criar o universo de 

possibilidades narrativas dentro da trajetória. 

Usar a forma procedimental (ou seja, antecipar as reviravoltas caleidoscópicas e possíveis 

ações do interator e, ao mesmo, tempo especificar acontecimentos e regras sob as quais 

ocorrerão) soa como quebra radical com a tradição. Mas em análise à evolução do modo de 

contar histórias, encontramos técnicas e variações temáticas padronizadas que podem ser 

sugestivas às narrativas digitais. 

Muitos teóricos da narrativa asseguram que há um numero limitado de enredos. Os padrões 

são constantes porque a experiência humana assim o é. Essa natureza padronizada do ato de 

contar histórias, o que podemos classificar como procedimental, faz-se apropriada ao 

computador, feito para modelar e reproduzir. 

Obras enciclopédicas, como a Ilíada, por exemplo, foram produzidas por esforço coletivo de 

uma cultura de histórias orais que empregavam sistema narrativo baseado em fórmulas. 
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A composição oral, de acordo com Lord118 (1960 apud MURRAY, 2001 p. 181), baseia-se em 

repetição, redundância e clichê para padronizar a linguagem em unidades, que, quando 

estruturadas em uma composição, tornem-na fácil de memorizar e recuperar. Essas 

composições são formuladas novamente a cada declamação, sendo multiformes e não 

respondendo a uma versão canônica única. A tradição bárdica (que corresponde à lógica 

citada) usa fórmulas dentro de fórmulas, de frases até a organização da história como um 

todo. O estoque de frases variantes é um sistema de substituição (uma espécie de base de 

dados).  

De acordo com Murray (2003), ainda que sistemas desse tipo não possam produzir narrativas 

digitais coerentes, podem ser modelo útil para estabelecer blocos básicos de construção de um 

sistema de composição de histórias. A autora retira dos bardos uma proposta à construção das 

narrativas digitais, baseando-se nos níveis hierárquicos que a tradição bárdica possui.  

Em uma narrativa interativa, as primitivas principais (unidades estruturais básicas para a 

composição de histórias) seriam as ações dos próprios interatores (como configuradas pelo 

autor). Quanto mais fáceis de aprender e menos chamarem a atenção para o computador ou a 

interface (toque na tela ao invés de digitação do comando), mais intensas, mais imersão e 

vivência dramática.  

Grande obstáculo ao amadurecimento da narrativa digital, em termos de interface de acesso, é 

a dificuldade de serem estabelecidas convenções expressas para uso do interator. Total 

liberdade geraria perda de controle do enredo; no entanto, a existência de um menu limita 

demais o estado de agência.  

Conjuntos mais imersivos de primitivas (ações dos interatores) poderiam ser aplicados à 

gesticulação do personagem ou conjuntos de frases e palavras pré-formulados, capazes de ser 

montados de diversas maneiras. Seria interessante a aplicação de uma base de dados relativa 

ao avatar ou personagem, não necessariamente ligada ao foco explícito do jogo (no Fifa 

Soccer, o jogador, podendo reclamar com o juiz ou agredir um outro jogador durante a 

partida).  

Um próximo nível de padronização, depois das primitivas, seriam os temas (unidades 

narrativas genéricas que podem ser encaixadas em várias histórias). Um tema pode ser 

                                                 
118 *LORD, Albert B.The singer of tales. Cambridge, MA. Harvard University Press, 1960.   
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comparado à cena no teatro e ao capítulo de um livro; corresponde à unidade chave de 

segmentação, o gênero. 

Gêneros ficcionais são úteis à narrativa eletrônica por roteirizarem o interator, indicar seu 

comportamento algorítmico. Ele sabe o que se espera dele dentro de cada gênero diferente. O 

amadurecimento da narrativa se aproveitará da base comum de fórmulas apreendidas e dos 

gêneros para refinar o roteiro e dar ao interator uma variedade rica de experiências, centradas 

mais em relacionamento do que em base de soluções (quebra-cabeça) e jogos ganha/perde. 

Os jogos baseados em relacionamento são potencialmente ricos em termos de narrativa, 

sobretudo pela maior liberdade que proporcionam ao interator/jogador.  

Em 80, surgiu um tipo de MUD que enfatizava conversação dirigida e oferecia aos 

participantes acesso à linguagem da programação. Começou a haver maior exercício de 

interpretação e maior envolvimento imersivo; surgiu o desejo de construir o próprio mundo 

virtual.  

Como os objetos dos MUD’s são feitos a partir de códigos e palavras, não há limite para a 

criação. Os jogadores, através da construção, têm a capacidade de ampliar o poder 

representacional do ambiente, além de poderem trocar as diferentes experiências advindas 

dessa nova forma de controle. O prazer desse tipo de jogos de relacionamento é o que Janet 

Murray classifica como construtivista, e é a mais alta forma de agência narrativa que o meio 

permite.  

O objetivo principal dos MUD’s é a capacidade de representar atividades bem-definidas, tanto 

da realidade quanto da fantasia e ficção, dentro de um mundo real (no caso o ambiente digital 

do MUD). Os MUD’s passaram a ser tendência e os jogos tipo ganha/perde são trocados 

paulatinamente pela construção coletiva de mundos alternativos elaborados.  

No entanto, de acordo com Janet, para que se crie um ambiente virtual totalmente 

construtivista, será necessário um repertório de gestos expressivos, o que, ainda, está muito 

distante dos padrões atuais.  
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De acordo com Diego de Assis119, jornalista do Estado, a última tendência em games são os 

jogos em rede, que podem ser: 

- baseados em RPG (roleplaying games-jogador cria e conduz o personagem);  

- de ação em comunidade (jogos de servidores);  

- casuais.  

Os chamados MMOG’s (massive multiplayer online game), geralmente baseados em RPG, 

atraem cada vez mais usuários e favorecem o surgimento de comunidades on-line. 

Atualmente, existem dois modelos de negócio realcionados aos MMOG’s; os que cobram 

assinatura e os que não cobram pelo acesso, mas vendem itens para que o jogador melhore o 

seu desempenho no jogo. Existem, paralelamente, os servidores piratas, mas os jogadores 

desses servidores ficam alheios a promoções e eventos organizados e não recebem qualquer 

tipo de assistência. Pode-se, ainda, baixar o jogo por download autorizado (geralmente por um 

determinado tempo) ou comprar via internet.  

Essencial aos MMogs é a banda larga; os arquivos são pesados, a maioria exige memória 

mínima de 512 e placa de vídeo de 256. 

Os jogos chamados de servidores são aqueles conectados à internet; tal nomenclatura é 

incorreta, uma vez que os MMogs e jogos casuais também necessitam de conexão, ou seja, o 

servidor não é característica exclusiva deste tipo de jogo.  

Jogos de servidores podem ser compartilhados, ação entre amigos. Aqui se encontram os 

jogos de tiro em primeira pessoa, corrida, esportes e estratégia. Basta instalar o jogo e acessar 

o portal; o limite de participantes varia entre 8 e 30. O acesso é quase sempre gratuito ou, no 

máximo, restrito aos assinantes de um determinado provedor.  

Os games casuais são aqueles que rodam no navegador da internet; são curtos e muito fáceis 

de jogar (vão dos tradicionais jogos do antigo Atari, aos jogos de xadrez e gamão).  

Mas em relação às fantasias coletivas, segundo Janet, apesar de predisporem a uma visão 

entusiasta da relação interator-ambiente virtual, podem causar problemas. Nos MUD’s, os 

                                                 
119 “Onde milhares se juntam para jogar” (Diego Assis- 30/01/06) Link 
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jogadores tendem a brigar uns com os outros (dentro e fora dos personagens) para fazer 

prevalecer opiniões e justificar ações. Muito tempo é gasto tempo em negociações. A falta de 

senso dramático, que tanto se aprecia na literatura de ficção, produz esse tipo de 

comportamento; perde-se o objetivo condutor da história. Uma vez que não se estabelece um 

foco específico, o relacionamento em si torna-se a temática do jogo; fácil cairmos novamente 

na disputa e no imediatismo perde-ganha, aliás, formas a que estamos acostumados. 

Talvez o modelo que melhor combine agência e coerência narrativa seja o LARP120 bem 

jogado. O LARP é orientado por uma estética bem-definida, que divide a responsabilidade do 

enredo entre o mestre e os jogadores; estes têm boa dose de liberdade construtiva para 

improvisar a história de diversas maneiras. A regra no LARP é colocar o mundo em 

movimento (tarefa do mestre) e, então, recuar e deixar a condução com os participantes. A 

cooperação coletiva, neste caso, vem do fato da interação ser face a face, ao vivo. 

Nos MUD’s, objetiva-se a maximização da estrutura dramática e da liberdade dos jogadores 

dentro dos limites que o ambiente estruturado pode proporcionar. Limites estes tanto de 

origem programacional (aspectos técnicos e tecnológicos), quanto de origem narrativa 

(aspectos culturais).  

Segundo Janet Murray (2003), os jogos de relacionamento podem encontrar alternativas ao 

cumprimento de objetivos, nos enredos da antiga tradição bárdica. Um enredo bárdico 

corresponde ao nível mais elevado apresentado pela tradição; é a reunião das unidades 

temáticas. Assim, a estruturação da narrativa, correspondendo à estrutura bárdica, caminharia 

das primitivas aos temas, em direção ao enredo (caracteristicamente causal).  

Na tradição bárdica, os cantores geralmente usavam histórias com elementos fixos (o retorno, 

o disfarce, o logro e o reconhecimento) e variáveis (às vezes, o cativeiro não terminava em 

libertação e o herói era resgatado por outro personagem; outras vezes, a libertação ocorria sem 

a ajuda, etc...).  

O conceito de bardo consistia em uma única canção com várias possibilidades de enredo 

(narrativa de ênfase causal). O momento de tensão surgia da consciência de algum ponto de 

ramificação no processo de composição formulada; a consciência de algum outro roteiro 

                                                 
120 Live action role playing, jogos de representação ao vivo. 
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potencial. A tradição oral é fluida e baseia-se no que Lord chama de história multiforme, sem 

apoio exclusivamente textual em um original. Cada performance é, em si, um original. 

Apesar de seu conservadorismo, o sistema bárdico tem um ponto principal de interesse para o 

estudo da narrativa digital, que é, segundo Janet, a não-preservação de um desempenho 

particular. Conservam-se apenas os padrões essenciais de criação a variados tipos de 

desempenho. O sucesso desse tipo de estrutura é a combinação de enredo coerente ao prazer 

proporcionado pela ampla possibilidade de variação. Podemos emprestar à narrativa digital o 

conceito de que não importa pensarmos em um texto fixo, mas na invenção dos padrões 

expressivos que constituam a história multiforme. 

A existência de uma base composta por fórmulas torna os contos mais complexos, pois 

permite o entrelaçamento de múltiplas seqüências de história, sem gerar confusão, uma vez 

que a existência de grande base de dados equilibra-se na lógica algorítmica.  

Estamos na esfera da relação entre base de dados e algoritmo, o que sugere a criação de 

narrativas através de substituição e agrupamento de unidades padronizadas, obedecendo-se a 

regras precisas. 

Para Lev Manovich (2001), essa variabilidade é condição básica à Nova Mídia. O 

programador trabalha com base em variáveis, não em constantes. Tal conceito, estendido à 

esfera da cultura, significa que as escolhas para a formação da identidade dos objetos culturais 

estão em aberto, ou seja, a variabilidade pode ser lida não somente como principio de 

constituição de um objeto, mas, também, em termos de variação de objeto em si.  

Lev Manovich (2001) afirma que, nesse caso, o objeto é preservado em um dado bem 

definido (narrativa, ícone, personagem, astro), o que corresponde ao protótipo. As versões 

derivam do protótipo. Uma versão que se encontra na mesma mídia que a propriedade (ou 

protótipo) recebe status de tal. (o filme Star Wars como protótipo e Star Wars II, mesmo 

sendo um desdobramento da primeira versão, por estar na mesma mídia, é tratado com o 

mesmo status; já o game Star Wars é considerado derivado).  

A variabilidade dos games de estrutura simplificada e mesmo MUD’s ainda é restrita. O 

repertório de atividades é estereotipado e limitado para melhor sustentar a representação. 

Histórias com mais pontos de ramificação e desdobramentos possíveis exigiriam inúmeros 

finais potenciais e uma revolução em termos de programação.  
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Como estamos em âmbito mercadológico, tempo de pesquisa significa, em primeiro lugar, 

dinheiro, e, pelo giro rápido de produtos baseados em tecnologia, ainda não compensam aos 

produtores tamanhos gastos, ao menos em se tratando da questão da narrativa em games e 

entretenimentos menores (as variações dos protótipos). Temos que lidar com a insuficiência 

criativa e a crise dos algoritmos. Talvez quando da universalização do cinema e TV digitais, o 

envolvimento dramático seja melhor considerado e pesquisas mais sistemáticas passem a ser 

realizadas, abarcando não somente os protótipos, mas suas variações. Por enquanto, os jogos 

que proporcionam variedade narrativa o fazem através de simples sistema substitutivo (Ex: 

troca de heróis através de movimento no joystick).  

Mas ainda não é palpável substituir elementos temáticos do enredo (uma tarefa heróica não 

pode ocupar o lugar da batalha com inimigos ou retorno às origens). Os temas sempre se 

referem à mesma configuração e não ao conjunto de regras pelas quais ele pode ser 

construído, o que exigiria, novamente, programação mais ambiciosa, mas, em contrapartida, 

ofereceria mais variações de enredo. O autor da história determinaria ao sistema como gerar 

variantes sem a necessidade de desenvolver cada possível versão, individualmente. 

Alguns esquemas baseados na teoria cognitiva têm sido propostos. Tais esquemas determinam 

que o enredo esteja fundamentado na causalidade. No entanto, segundo Janet, estamos diante 

de uma causalidade forçada, devido à superficialidade das motivações responsáveis pela 

geração de eventos. Adota-se a estereotipia como base.  

De fato, o estereótipo pode ser útil em capacidade de abstração e na simplificação das 

respostas, mas, ao mesmo tempo, é perigoso, porque distorce o mundo, tornando dificultoso 

enxergar nuances e tratar aspectos de maneira individual. Além do que, histórias baseadas em 

representações estereotipadas de padrões podem ser muito incoerentes. A estrutura resumida 

opera inevitavelmente com a falta de informação.  

Para Janet Murray (2003), as propostas mais ambiciosas para assegurar a coerência às 

narrativas geradas por computador estão na criação de controladores de enredo baseados em 

valores estéticos, e capazes de tomar decisões inteligentes em relação às narrativas. Esses 

esquemas devem fornecer ao computador informação suficiente dos elementos da história 

para fazê-lo exercer juízo estético de valor (o que demandaria trabalho imenso).  
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Mas uma solução a essa transferência absurda de informações ao ambiente computacional 

seria codificar elementos muito específicos da história em termos de sua função dramática. 

Passaríamos da transferência de informações genéricas, que, muitas vezes, nem seriam 

utilizadas, à configuração de informações funcionais. Esses elementos funcionais podem 

servir a múltiplas histórias (Ex: para manter X e Y afastados; o fragmento X é convocado para 

o exército). Estaríamos formando uma base de dados cumulativa e, concomitantemente, 

economizando tempo de trabalho, enquanto em paralelo desenvolve-se a pesquisa estética 

(estudos sobre formatação de enredo, novos modos de interatividade, direcionamento aliado à 

liberdade de interação e à evolução narrativa).  

Poucas tentativas que englobam interatividade e enredo direcionado foram feitas até agora. De 

acordo com Janet, o trabalho mais promissor é do grupo de pesquisa OZ121.  

Nesse trabalho, criou-se um sistema a ser usado pelo autor para contar histórias que incluam 

interator, mundo ficcional com seus objetos, personagens criados agindo de forma autônoma e 

um controlador de histórias modelando a experiência a partir da perspectiva assumida pelo 

interator. Esse sistema era modelado como um jogo de ação ao vivo, em que o interator era 

colocado em uma situação ameaçadora numa estação rodoviária; atores faziam os papéis dos 

personagens, recebendo ordens de um diretor (condutor) que observava e desencadeava ações 

em momentos apropriados. O clímax ocorria quando o interator recebia uma arma e tinha que 

escolher entre proteger uma pessoa de um assassino ou fugir. Para o interator, um momento 

de autodefinição; para a platéia, que não jogava, a ação parecia lenta e caótica.  

Esse trabalho sugere a diferença entre o prazer do enredo em um ambiente interativo e o 

prazer experimentado pela platéia (ou falta de prazer, se comparado à experiência viva do 

interator).  

O ritmo dramático adequado necessita de um controlador de histórias que monitore o mundo 

ficcional, correspondente à figura do diretor, no teatro ou cinema. Mas essa complexidade de 

manipulação de padrões, para ser possível no computador, força as histórias a níveis mais 

elevados de abstração e variação, uma vez que não encontramos ainda estratégias de 

programação a este intuito. O que seria solução à restrição técnica (abstrair e substituir) torna-

se risco de incoerência narrativa. Segundo Janet, ou usamos menos abstração ou descobrimos 

novos modos de abstrair, baseados em estratégias dramáticas e referências a formas narrativas 

                                                 
121 Grupo de pesquisa do cientista da computação Joseph Bates. 
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tradicionais. Em termos de novas propostas para aprimoramento de conteúdo e ritmo 

dramático, não podemos apenas analisar conjuntos teóricos cognitivos e esperar resolução da 

ciência computacional. 

Assim, o papel do escritor se torna fundamental, pois a história é ato de interpretação 

individual e pormenorizado do mundo. O ideal, em relação ao computador, como poderoso 

meio narrativo e fonte de histórias multiformes, seria simular o papel do escritor, de forma tão 

própria quanto a literatura tradicional é capaz.  

Estamos nos relacionando com um instrumento que é tanto veículo quanto configurador de 

linguagem. O computador nos faz alcançar um novo nível de experiência criativa: não 

precisamos operar mensagem a priori, para, posteriormente, procurarmos qual o melhor 

veículo adaptável (a história que depois passa ao suporte material do livro); podemos criar a 

mensagem através das potencialidades do meio em si (a história desenvolvendo-se de acordo 

com o meio e a interface, ampliando seu potencial expressivo).  

Devido ao seu caráter multimídia, e mais, hipermídia, o computador permite que a tal história 

desprovida de um modo de expressão melhor do que o escrito, ou por falta de habilidade na 

condição de transformá-la em roteiro de cinema, ou por inviabilidade técnica, ou fosse qual o 

motivo, possa ser potencializada através da hibridização de linguagens e utilização de 

princípios característicos exclusivamente da Nova Mídia.  

Passamos a operar não mais na distinção entre livro (aparato físico/condutor da mensagem) e 

narrativa (linguagem escrita/mensagem), para simplesmente operarmos a narrativa digital (a 

história transcodificada, escrita em dígitos, que pode ser qualquer produto, de game a 

hipermídia, de imagem a som, a cinema, TV ou simples coletânea de dados).  

Um modo de potencializar o papel do autor na composição da história multiforme seria 

através do desenvolvimento de estratégias que lhe dessem pleno comando dos níveis de 

escolha artística. Ao autor deve ser dada a capacidade de especificar todos os elementos da 

estrutura abstrata: 

- as primitivas (modo como o interator age, se move) 

- a segmentação da história em temas ou morfemas (tipos de encontro, desafios) 
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- as regras para montagem do enredo (quando e com quem os eventos ocorrem) 

- os elementos de substituição (instâncias de categorias de personagens, perigos, 

recompensas) 

- os modelos pelos quais cada instância varia (pode haver um confronto na cena em que 

aparece a mãe do herói? Pode haver um assassinato no casamento da personagem?). 

Em paralelo ao controle do autor deve haver a liberdade do interator. Quanto mais liberdade 

lhe é dada, mais poderoso o sentido do enredo. E como enredo é função de causalidade, é 

crucial reforçar a sensação de que as escolhas do interator realmente resultaram nos eventos 

da história. As histórias precisam de uma Física moral (funcionamento lógico justificável) 

indicando quais conseqüências vinculam-se a quais ações; não o certo versus o errado, como 

nos jogos de estrutura simplificada, mas o real sentido de causalidade.  

Nos jogos de combate, a física moral é superficial. E pode até ser, uma vez que o interator é 

capaz de concentrar-se na habilidade operacional, pode tê-la como algoritmo de ação; o que, 

de fato, reduz o potencial de interesse desse tipo de entretenimento, mas não deixa de ser 

distração, ainda que rasa.  

Já em uma história, cujo objetivo centra-se na condução de enredos, a lógica da ligação entre 

os acontecimentos, em nível de significado, deve estar próxima à lógica da vida real, bem 

como deve-se possibilitar que, em nível algorítmico de acesso aos significados (interfaces e 

formas de acesso), as ações causais explicitem-se como tal. 

De acordo com Janet Murray (2003), o ciberdrama (termo genérico aos mais diversos tipos de 

narrativa no ciberespaço) direcionado pelo autor pode oferecer um mundo ficcional 

enciclopédico, ao gerar múltiplas histórias, diferentes na superfície, mas que obedecem à 

mesma lógica justificável. As possibilidades só se esgotam no ponto de saturação do interator.  

A coerência dos enredos da seleção e organização consciente dos elementos pelo autor 

funcionariam como na máquina. A capacidade procedimental seria ferramenta tanto à criação 

do conteúdo quanto da forma sob a qual ele se apresenta. 
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O autor do ciberdrama ou narrativa digital, de acordo com Janet, necessita de um sistema 

pormenorizado que lhe permita definir partes e, depois, combinações, fazendo ajustes. Mas, 

por enquanto, só há vislumbres desta ferramenta.  

Essencial à discussão do papel do autor, seria a proposição de uma maneira capaz de lhe 

proporcionar controle, tanto de elementos abstratos quanto particulares; afinal já sabemos que 

é o controle procedimental do autor que potencializará a trajetória do interator pela narrativa 

digital.  

Para  Janet Murray (2003), uma forma interessante seria a descrição de todos os elementos da 

história como sistema de quadros interconectados. Quadro é conceito de representação digital 

de uma informação qualitativa. Foi primeiro proposto por Minsky122 (1986 apud MURRAY, 

2001, p.230), cuja carreira é dedicada  a representar a consciência humana em termos de 

estruturas computacionais.  

Ele propõe a memória humana como um conjunto de quadros, cada qual equipado com 

encaixes ou terminais; blocos de múltiplas faces com conectores em diferentes cores e 

tamanhos (espécie de Lego, estruturas modulares). Algumas informações dos terminais 

seriam exemplos específicos, com características próprias, derivados da abstração do quadro, 

ou seja, espécie de ideais platônicos. Por exemplo, tenho como quadro a idéia universal do 

objeto cadeira. As variações qualitativas (terminais) refeririam-se a características de cadeiras 

especificadas: a cadeira cor-de-rosa, a cadeira quebrada, a cadeira de madeira e assim por 

diante.  

O quadro é boa maneira de especificar estruturas baseadas em fórmulas e transcender as 

fórmulas rotineiras, pois permite, através dos encaixes e novas associações, múltiplas 

representações do objeto. Assim, continuando o exemplo, ao associar o terminal da cadeira 

cor-de-rosa ao terminal da cadeira quebrada, tenho a cadeira cor-de-rosa quebrada e assim por 

diante. Podemos refletir um estado em um item de um quadro sem termos que anular e 

redefinir o que sabemos sobre a categoria geral e o item em particular. O item descrito através 

da representação de quadros pode ter características diferentes e tantas quantas necessárias, de 

acordo com as combinações de que faz parte. 

                                                 
122 *MINSK, Marvin. The society of mind. New York: Simon and Schuster, 1986.   
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No entanto, o computador não pode ter uma estrutura de memória tal a humana, baseada na 

experiência, e é impossível supri-lo com todos os quadros relevantes sobre todos os objetos de 

um mundo fictício. E mesmo que fosse possível, não teríamos como resultado nada próximo à 

narrativa digital, pois histórias não são coleções de informação genérica. 

Janet Murray (2003), propõe os quadros como ferramentas de abstração a serem usadas pelo 

autor para representação de domínios limitados do gênero ficcional (faroeste, romance, 

suspense), o que já predispõe o interator a um tipo de ação. O autor especificaria os elementos 

em termos de relevância dramática de acordo com cada gênero, criaria os quadros relevantes 

de todas as possíveis primitivas e os quadros de enredo, especificando como poderiam estar 

agrupados para cada interator. Esses quadros conteriam um terminal modal com regras de 

substituição que permitiriam diferentes agrupamentos aos mesmos elementos genéricos. A 

mesma abstração de um local especifico poderia dar origem a universos ficcionais diferentes 

para diferentes interatores, de acordo com suas preferências narrativas, que estariam 

condicionadas a suas escolhas iniciais. 

O sistema de autoria baseada em quadros permitiria ao autor inserção de elementos de forma 

tanto genérica quanto particular, informação sobre as conexões e alternância de enredo. O 

computador ofereceria um modo de viabilizar a padronização baseada em fórmulas em favor 

da estrutura narrativa (assim como nos bardos e suas estruturas orais, só que em nível mais 

elaborado e abrangente). 

Os enredos digitais ainda estão em seu estágio de fundamentação, segundo Janet. De Cd 

Roms cinematográficos, que oferecem segmentos de história mais extensos, mas frustram 

agência e interatividade, aos MUD’s, que possibilitam participação, mas geram histórias 

difusas, repetitivas; nenhum deles coloca a capacidade de processamento com o escritor.  

Transferindo a preocupação com narrativa e enredo à esfera da TV Digital (o foco da 

pesquisa), talvez a melhor forma, ainda que em nível conceitual, de situar uma possível 

experiência interativa, seja o jogo.  

A experiência da TV baseada em um formato interativo já existente serve para que não 

lidemos essencialmente com especulações e antecipação, uma vez que TV Digital, em termos 

de linguagem, ainda é projeto. 
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Como antecipar uma linguagem? Não há pressupor de forma precisa, se a elaboração advém 

do uso. TV Digital interativa é uma hipermídia, ou seja, produto e meio, o processo e a 

resultante. A lide construtiva proporcionada pelo conceito de jogar, via conteúdos 

audiovisuais, na construção de um percurso, é, em si, mais que mediadora; é parte 

fundamental da própria mensagem.      

O jogo como referência é metáfora de acesso a um novo modelo de televisão; uma rede de 

múltiplas escolhas que conduzem a diferentes caminhos e variações associativas que os 

constroem e os submetem à interpretação do usuário, agora, usuário espectador.  

 

O jogo como suposição de um melhor retrato-TV:  

Aposta-suposição, ainda que, enquanto retrato, tão efêmera quanto se faz a captura de um 

instante concreto visual do que há pouco era, em verbo e matéria constatável, e já não mais se 

faz, conduzido a uma virtualidade estática:  

Suposta estética, que, em sentido contrário ao que ocorre no jogo, é impressa em papel 

fotográfico e mera representação do que não mais.  

VT? 

TV e ETC... E é a rede, como suposto caminho metafórico ao entendimento da linguagem 

para este meio sem precedentes, que busca, em seu viés ciência, como hipermídia, 

sistematizar o que não é sistematizável, qualificando a experiência estética, a fim de 

posicioná-la meio de reflexão e produção de conhecimento.  

Função hipermidiática em TV: indivíduo não mais se guarda, aguardando em retrato, o 

referencial do desenho estéril do que já não há.  

VT?  

E é a experiência não-linear, agora em TV, que se retrata com o próprio usuário-espectador, 

devolvendo-lhe o direito como proprietário, não mais passivo, passível cadeira, controle, 

sessão de cinema, mas proprietário da potencialidade cônscia de escolha, sem cessão, o que, 

por si só, consta créditos como linguagem, conduzindo a narativa. Já que, segundo Bairon 
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(2000), o modelo digital de hipermídia não pode ser lido como texto escrito ou analógico. não 

pode ser lido, é experiência e escolha. Em TV, VT, Telefone. Em Casa...  

Alude-se a Spielberg123 e deixa clara a extrema importância dos meios analógicos e suas 

linguagens, predecessoras, proto-hipermídiáticas, predestinadas, apenas deslocando a 

supremacia da narrativa em meio linear, a um novo e poderosíssimo instrumento 

comunicacional codificado em dígitos: o audiovisual digital. 

Spielberg e tantos outros diretores, roteiristas, técnicos ou designers aliam autoria à pesquisa 

tecnológica, transferindo o que era genialidade ilustrativa de um texto-roteiro à comunhão 

participativa entre colaboradores de produção, em arte, ciência ou conhecimento, e todas as 

alternativas, tantas quantas permitirem a criatividade operacionalizada hipermídia.  

Um Novo Cinema, um Novo VT, uma nova TV, ET Cetera... Nova Casa. Extra-terrestre; 

virtual. Distante de adereço, endereço de uma Nova Linguagem. Já que coerência (em termos 

de compreensão, no sentido de revelação), diferente do que estamos acostumados, muitas 

vezes não coincide com a razão e a linearidade, tal convém à lógica positivista.  

Em relação a modelos possíveis para um mundo narrativo em freqüente mutação (como a TV 

Digital), segundo Janet Murray (2003), uma alternativa seria a projeção de conteúdos 

emocionais, pessoais e pontos de vista (universais) sobre a personagem da história baseada 

em fórmulas. A agência construtiva baseada em fórmulas confere ao personagem o poder do 

objeto liminar, de colocar o interator em transe imersivo.  

Transferem-se assuntos particulares a um campo seguro de trabalho; a fantasia exteriorizada 

pode ser manipulada sem danos psicológicos ao interator.  

Janet  Murray (2003), explica que, se a estrutura externa da narrativa for muito rígida e literal 

(como um fliperama), a fantasia exteriorizada ainda funciona como válvula de segurança, mas 

o enredo não avança, impedindo uma conclusão. Mas, caso o ambiente seja plástico e mais 

                                                 
123 Steven Spielberg está envolvido com a roteirização e produção de games. De acordo com o cineasta, o 
mercado do game vem se desenvolvendo de forma vertiginosa, para se configurar como uma nova mídia de 
massa. Spielberg assinou um contrato para produção de três novos games com a EA (Eletronic Ars) de Los 
Angeles, uma das maiores produtoras de game no mundo. De acordo com o diretor dos estúdios, Neil Young, 
a expectativa é aliar a habilidade de Spielberg em contra histórias ao conhecimento de interatividade digital 
para criação de personagens mais complexos e de maior sensação de imersão do jogador. Ou ainda retomando 
a intenção de Janet Murray ao inscrever Hamlet no Holodeck (metaforicamente, relacionando estética literária 
a potencialidade hipermidiática): como criar personagens e histórias tão marcantes e populares quanto o 
ExtraTerrestre de Spielberg, em Novas Mídias?   
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evocativo, a fantasia encontra terreno fértil e pode se desenvolver. O interator pode, então, 

sustentar sua participação de modo construtivista, lançar questões emocionais no ambiente, 

vivenciá-las, manipulá-las e esclarecê-las. A conclusão, aqui, está na experimentação das 

múltiplas possibilidades de engajamento na narrativa, até o esgotamento.  

Séries de TV tradicionais fazem uso dessa lógica do esgotamento em alguns aspectos. Os 

personagens, que são de número restrito, apresentam-se a cada episódio em um tipo de 

situação. À medida que a série avança em temporadas, existe um esgotamento do universo 

daquele personagem; em alguns casos, podemos, inclusive, prever seu comportamento, 

antecipá-lo como se fôssemos o próprio autor.  

Esse tipo de esgotamento não sugere morte da personagem, embora as séries cheguem ao fim, 

mas existem fatores outros envolvidos, que não a perda de interesse pela personagem. Fatores, 

sobretudo, relacionados à produção (motivo de troca de atores, revisão da grade de 

programação, etc). O seriado Friends124, por exemplo, alcançou quase uma década de 

episódios e o fim da série não foi de agrado à maioria dos fãs. Personagens de quadrinhos são 

exemplos de vida eterna da personagem. Esgotamento refere-se a engajamento, não 

necessariamente a término.  

As séries televisivas, filmes e novelas também são capazes de evocar emoções dos 

espectadores e trabalhá-las como fantasia suprimida exteriorizada, via identificação com os 

personagens. Para Janet, a fantasia suprimida possui enorme carga emocional, mas, uma vez 

que tenha saturado o padrão da narrativa, perde-se a tensão. Pode-se olhar diretamente para 

ela, sem ansiedade ou interesse. As narrativas modeladas por fórmulas podem ser criteriosas e 

bem redigidas antes de perderem o ímpeto. Seu esgotamento pode ser indicio de que os 

padrões apresentados foram assimilados e não há mais. em suas situações básicas, uma 

historia para o interator. Os padrões camaleônicos da narrativa em fórmulas expressam 

sentimentos ambivalentes, absorvem a excitação e são capazes de transformar o que era 

ameaça em superação e familiaridade. 

Importante lembrar que o esgotamento a que Janet se refere é relativo a cada interator, a sua 

percepção individual de mundo e necessidades; o esgotamento é, de certa forma, customizado. 

Por possibilitar imersão em ambiente multifatorial, a narrativa digital é procedimentalmente 

levada ao esgotamento, possibilitando ascensão a um estágio de consciência mais abrangente.  

                                                 
124 Direção: James Burrows, Peter Bornz, Paul Lazaruz. 
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No caso de novelas convencionais e séries televisivas, que podem ser consideradas narrativas 

por fórmula (roteiro sistemático), podemos falar em não-esgotamento, uma vez que o nível de 

interatividade é muito menor se comparado ao nível que se pode experimentar no ambiente 

digital. Falta imersão. Trabalha-se apenas em nível de identificação ou não com a 

personagem. As necessidades de identificação do espectador são conduzidas exclusivamente 

pelo autor, e, no máximo, pela demanda da audiência (seja via pesquisa, seja via estrutura de 

programa com participação ao vivo por telefone, pesquisas de target, etc...).  

Há outra forma de analisarmos o não-esgotamento. Nas séries como Friends, por exemplo, à 

medida que os personagens tornam-se cada vez mais familiares, a conseqüência pode ser o 

distanciamento, em termos de identificação total, entre espectador e personagem (afinal, as 

características das personagens passam a ser pormenorizadas demais; seu caráter universal, 

apesar de intrínseco, transfere-se a segundo plano). O distanciamento, em termos de 

identificação, leva ao não-esgotamento. Mas a previsibilidade e a convivência com o estilo e 

comportamento do personagem não fazem com que a relação personagem-espectador 

caminhe para o desinteresse ocasionado por essa espécie de não-esgotamento, e, sim, evolua 

em direção a uma empatia contemplativa advinda tanto do laço (quase amizade), quanto da 

sensação de participação (ainda que forjada) na construção da história. O espectador conhece 

a fundo a história da personagem à medida que a série avança, podendo quase prever seu 

comportamento nas mais diversas situações.  

Na novela, não se conhece tão profundamente os personagens, tanto pelo tempo de veiculação 

da trama (alguns meses, comparados geralmente a anos de seriado), quanto pelo tempo de 

exposição de cada personagem, já que são diversos, dispersos em muitos núcleos, que, por sua 

vez, têm potencial para serem constituídos como um outro seriado.  

Esse vasto universo celular das novelas, em suas unidades temáticas inter-relacionadas, pode 

servir de indicação ao desenvolvimento de narrativas paralelas ao enredo principal, 

alimentando uma possível estética televisiva em formato digital.  

No caso da novela digitalizada, poderíamos passar ao esgotamento, desde que ela fosse 

explorada multiformemente, através da experimentação da lógica das personagens pelo 

espectador-interator.      
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Como visto, a narrativa pode ser agente de transformação pessoal. À narrativa digital 

acrescenta-se a oportunidade de encenação da história, ao invés de simplesmente testemunhá-

la. Encenar é absorvido como experiência pessoal. 

VR é considerada ferramenta de psicoterapia e esta localizada como ferramenta de trabalho 

entre o acompanhamento das situações da vida real do paciente por um terapeuta e a hipnose. 

O mundo virtual é mais exteriorizado do que a experiência hipnótica (a consciência está 

plenamente ativada), mas é artificial o bastante para permitir a aproximação entre paciente e 

seu trauma bem antes do que se faria possível através do enfrentamento de uma situação real. 

Trata-se de um ambiente limiar. A chave para o sucesso do tratamento é estabelecer o mundo 

virtual como espaço ficcional. 

Por outro lado, Janet Murray (2003) atenta para o fato de que a encenação no computador 

pode reforçar comportamentos violentos ou anti-sociais. A diferença entre ambientes 

imersivos escapistas e progressistas correlaciona-se à oposição entre as histórias repetitivas e 

narrativas que permitam agência e funcionem a partir de um lógica estrutural (a física moral a 

que Janet se refere). Quanto mais construtivo o ambiente, mais oportunidades para se ir além 

dos padrões destrutivos, que devem ser acessados, remodelados e trabalhados até o 

esgotamento. Não se pode falar em esgotamento, no universo narrativo digital, sem que se 

tenha como característica essencial o estado de agência. A conclusão no ambiente digital 

ocorre quando a estrutura de trabalho é compreendida. A história não é solucionada ou 

julgada em termos de consistência ou satisfação. A atividade cognitiva é bem diferente da 

exercida em narrativas tradicionais. O esquema narrativo torna-se claro ao leitor; não deve 

parecer adequado, belo ou simétrico. Não há catarse nem acomodação, apenas a sensação de 

passar o desconhecido para conhecido.  

No mundo digital, as formas de acesso e manipulação (base de dados, algoritmo e espaço, 

como definido por Manovich) estão em constante transformação. Assim, as histórias não 

chegam a pontos finais. Confronta-se um mundo que atrai com promessas de recompensa 

(pela própria superação proporcionada pelo estado de agência), mas que é projetado para 

resistir a esforços. O computador trabalha mediante manutenção do engajamento do interator 

e recusa do clímax; aí reside, segundo Janet, seu potencial sedutor.  

Já nas séries televisivas ou novelas convencionais, o potencial sedutor pode estar inscrito na 

familiaridade, cumplicidade entre espectador e personagem.  
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O filme tradicional também parece seguir lógica semelhante. Assim como na novela ou 

seriado, falta imersão capaz de provocar o esgotamento do tema tratado.  

Caso esse filme não seja parte de uma série de outros, mas seja um primeiro e único exemplar 

de gênero qualquer, trabalha-se somente em nível de identificação ou não com os 

personagens. Podemos falar em catarse, porque o foco é o personagem inserido em uma 

narrativa pela qual é conduzido. 

Geralmente, tratam-se de temas universais, de fácil identificação com os mais diversos tipos 

de interatores e conflitos. O foco de interesse é a história, a experiência em si; e pelo tempo de 

exposição da personagem, nem chegamos a conhecê-lo o bastante para desenvolver grande 

empatia. 

Se estivermos tratando de um filme que seja exemplar de uma série e sendo este filme um 

protótipo (ou seja, derivado do primeiro filme da série e não de um objeto de outra mídia), e 

se algum/alguns personagens forem familiares; apesar de faltar imersão suficiente ao 

esgotamento, já existe uma empatia capaz de gerar interesse. Estaremos não apenas em nível 

de catarse (que todos os roteiros clássicos objetivam). Nessa categoria, podemos citar 007, 

Sexta-feira 13, Indiana Jones, etc... Geralmente, a história é rasa ou repetitiva, a experiência é 

centrada na personagem, que, previsivelmente, percorrerá um mesmo percurso ou lógica de 

percurso.   

Já em um filme não-prototípico, ou seja, derivado de um objeto de outra mídia, em que o 

contato com o personagem é mais aprofundado (ele já é previamente conhecido do público), 

também podemos dizer que a imersão não é suficiente ao esgotamento (não alcançamos a 

imersão da narrativa digital). O interesse e grande sucesso, nesse caso, é dado pelo alto nível 

de empatia com a personagem e pela curiosidade de verificação da tradução entre diferentes 

meios. Nessa categoria encontram-se Harry Potter (derivado de livro), Superman, Batman, 

Spiderman e tantos outros heróis e personagens de quadrinho. O espectador constrói uma 

espécie de algoritmo das possíveis ações desses personagens baseadas no comportamento que 

ele têm desenvolvido na trajetória de evolução em sua mídia de origem.  

O cinema não-protótipo possibilita um estado de agência simulado e as narrativas tendem a 

ser mais interessantes que nas séries de filmes prototípicos, uma vez que a audiência é mais 

especializada e espera assistir à performance de seu personagem em situações inusitadas. O 
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roteirista geralmente tende a querer surpreender as expectativas da audiência ávida por novas 

referências de seus personagens, que, se não os favoritos, ao menos atrativos.  

Tanto cinema quanto TV convencionais, em suas fórmulas narrativas tradicionais, não 

possibilitam o esgotamento da experiência para conclusão. Podemos dizer que, enquanto na 

narrativa digital a negação do fim significa experimentação constante até o esgotamento da 

experiência imersiva, em narrativas tradicionais, como filme e TV, a negação do fim pode 

estar vinculada à necessidade de manutenção do laço com o personagem e com a história 

desenvolvida.   

A recusa à conclusão é sempre, em nível simbólico, a negação da mortalidade. A fixação em 

jogos eletrônicos vem daí (apagar a memória, reiniciar). E sob esse aspecto, os meios 

eletrônicos têm como vantagem oferecer um sentido mais divertido e nada fatalista da vida, 

constante mutação. Mas, de acordo com Janet, o amadurecimento da narrativa ciberespacial 

deve ser capaz de incluir a tragédia, traduzir o irreparável dentro de um mundo em constante 

transformação; trazer a experiência catártica ao universo digital.  

Ela toma como suposto exemplo a história do suicídio de um jovem, via descrição detalhada 

da mente suicida. Cada lexia contém pensamentos atormentados conectados. A mente 

circularia de desastres passados a recentes. Idéias de ajuda seriam falsos links. Lembranças 

reconfortantes e elementos de motivação estariam inacessíveis. A experimentação dos 

fenômenos levaria à mente do desesperado. O hipertexto labiríntico pode ser considerado 

meio ideal à captura de monológo interior da personagem. E, para chegar ao clímax com o 

monólogo interior, os caminhos da mente poderiam mudar, a idéia de suicídio apareceria 

repentinamente, involuntária. Em algum momento, a tela escureceria. O suicídio estaria 

acontecendo e sendo experimentado pelo interator, em tempo real.  

Outro modo de experimentar a tragédia do suicídio, segundo Janet, seria a exibição 

tridimensional do velório. Cada personagem que se relacionava com o suicida tentaria 

entender os motivos, teria lembranças, comoveria-se. A perda seria assimilada em todos os 

seus aspectos; cada versão individual incluiria classe de elementos e testemunhos que não se 

encaixariam com os demais, mas o todo forneceria a noção das esferas de relacionamento 

destruídas. 
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A simulação do suicídio na narrativa digital também poderia oferecer mais agência, 

preservando o sentido trágico da fatalidade. O interator seria colocado como uma espécie de 

divindade sobre o mundo social da personagem, mas teria seus poderes limitados pelo autor. 

Nos elementos inalteráveis da narrativa estariam implícitos os porquês da morte, ou seja, os 

elementos inalteráveis fariam-se recursos de linguagem. Os outros elementos representariam a 

diversidade de possibilidades que estavam abertas ao personagem quando em vida. 

A tragédia da situação emerge ao demonstrar as maneiras pelas quais as pessoas atuam em 

padrões destrutivos. A narrativa digital poderia capturar o que não seria possível em formatos 

lineares: o processo trágico; algo além da causa ou do suicídio em si. 

A simulação pode oferece bom modelo de conclusão caleidoscópica, pois oferece a 

oportunidade de vivenciar mais de uma vez, sob outros pontos de vista, todas as 

possibilidades e perspectivas possíveis. Um dos resultados, de acordo com Janet, seria a 

apreciação mais imediata do processo.  

O computador, como procedimental, incorpora e executa padrões; como participativo, permite 

que o interator colabore na performance. Padrões e processos podem adquirir função estética, 

não apenas funcional, o que não encontra precedentes. 

Os princípios estéticos de imersão, agência e transformação, combinados e aliados às 

propriedades exclusivas do meio digital, configuram-se em novidade, ou melhor, revolução. 

Mas para satisfazer às potencialidades desses valores estéticos como forma de expressão, é 

imprescindível que surjam novas técnicas de criação artística muito mais ecléticas e fluidas do 

que aquelas a que estamos acostumados. É fato que a Nova Mídia provém de evolução, mas a 

revolução que delineia não pode atar-se às convenções culturais e de criação das quais é 

derivada.   

 

A roteirização 

 

A questão da criação em hipermídia ganha aspectos colaborativos entre autor e usuário. A 

obra deve ser, particularmente, bem elaborada em termos de composição, pois prevê a relação 

usuário-conteúdo, via processo ou navegação, na elaboração da própria mensagem.    
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O roteiro hipermidiático, para Vicente, é ferramenta que sistematiza a estrutura da 

comunicação via novas mídias, e se torna mais essencial em termos de planejamento, quando 

comparado, em sua função, ao roteiro em mídia convencional, uma vez que a 

responsabilidade do roteirista, ao lidar com conteúdos advindos de diferentes formas de 

linguagem, é expandida. 

Segundo Vicente Gosciola (2003), a função do roteiro, em hipermídia (lembrando que o foco 

principal da análise hipermidiática é sua correlação com a TV Digital), é associar recursos da 

navegação não-linear, via links, aos conteúdos presentes nos diferentes meios (som, imagem , 

texto), perseguindo uma experiência funcional com o tempo, com o intuito de fazer o 

espectador-usuário abster-se de seu tempo físico real, transportando-o a um tempo-espaço 

virtualizado: o tempo-espaço interno à obra, que o conduzirá à experiência hipermidiática.  

Este roteirista necessita de uma formação tão multidisciplinar quanto deve ser a sua 

habilidade para relacionar competências. Mas é na interdisciplinaridade, na relação entre essas 

competências (que implica inclusive na participação do usuário como parte integrante no 

processo comunicacional), que reside o principal viés da roteirização para Novas Mídias. 

Além das etapas comumente relacionadas á produção de um audiovisual convencional como 

pré-produção, produção, edição e finalização (e isso sem levar em conta posteriores análise e 

administração de eventuais desvios, sobretudo relacionados a planejamento do processo 

técnico-operacional), o roteirista deve lidar com especificidades advindas da relação interna 

entre as características das Novas Mídia (interatividade, não-linearidade, multiplicidade de 

pontos de vista, entre outros). 

Essas especificidades são primordiais ao desenvolvimento de uma linguagem ou como venha 

a se chamar esse corpo maior de coerências operacionais culturais e técnicas, caracterizado, 

hipermidiático.  (GOSCIOLA, 2003). 

Vicente Gosciola (2003) vê nos Links e Conteúdos as bases características do meio 

hipemidiático. 

Segundo ele, Link é a estrutura que proporciona ligação entre os diferentes conteúdos e entre 

os conteúdos e o usuário. É uma espécie de interface (gráfico-sonora-textual) que permite 

acesso a um determinado conteúdo. Em termos cognitivos, propõe ao usuário um novo foco 

de atenção, podendo, inclusive, sugerir algo em relação a esse novo acesso, podendo ser ele 
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mesmo, como link, elemento de associação que agrega significado ao processo 

comunicacional e ao entendimento do usuário. 

Já conteúdo, Vicente Gosciola (2003) caracteriza como algo que se encontra na extremidade 

do link (página, tela, lexia) e que se relaciona intimamente à compreensão do usuário. Ou, 

ainda, condiciona-se à predisposição cultural dele. Assim, Vicente afirma que o nível de 

complexidade de uma hipermídia reside na experiência do usuário, e em seu repertório capaz 

de possibilitar um modo de acesso, delineado em espaço cognitivo que avança do mais trivial 

ao mais elaborado. 

Desta forma, podemos dizer que a roteirização de Novas Mídias assume caráter mais 

elaborado, uma vez que deve lidar com a antecipação dos níveis de complexidade que podem 

ou devem ser alcançados pelo usuário.  

O roteiro em hipermídia não tem como propor um percurso único; tende a ser muito mais um 

guia de navegação e não uma obrigatoriedade multimidiática focada única e exclusivamente 

no exercício autocontemplativo do autor como criador. Talvez, sim, um exercício do autor 

como mediador, dotado de espécie de generosidade experimental: compartilhar suposta 

experiência criativa baseada no desprendimento de ser autoral. 

Para roteirizar uma hipermídia, parte-se do conceito de interatividade, que pressupõe 

comunicação para escolha e cuja responsabilidade recai, portanto, sobre o link, elemento que, 

em ultima análise, roteiriza a experiência não-linear, de acordo com Vicente.  

Experiência estruturada no sentido de organizar conteúdos que possuam um significado 

relacionado ao todo da hipermídia, sua idéia-fonte central, e interligá-los de forma a construir 

caminhos que se configuram como experiências únicas para o usuário.  

Em relação ao trajeto do usuário pela obra, Vicente afirma que estamos diante da não- 

linearidade narrativa, já que os conteúdos são acessados em sistema de substituição da 

atenção do usuário (cada acesso via link corresponde a uma nova proposta). Mas, embora a 

estrutura da hipermídia seja, em si, multilinear, a preocupaçao do roteirista deve estar em 

otimizar, via propostas de percursos bem elaborados, a multilinearidade (segundo Vicente, a 

preocupação deve estar voltada tanto para o discurso armazenado ou sentido da obra como um 

todo, quanto para o percurso realizado ou discurso decorrido).  
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Neste sentido, para Vicente Gosciola (2003), o autor de uma hipermídia deve prever todos os 

possíveis percursos do usuário; e o roteirista, que pode também ser autor da hipermídia, deve 

atentar à condução do usuário pela obra, considerando que, de maneira geral, a compreensão 

global não advém da passagem do usuário por todos os links possíveis, exceto que haja 

limitação em termos de interatividade e se incorra na produção de uma estrutura linear de 

acesso a conteúdos, travestida hipermidiática.  

Podemos perceber claramente a importância da figura do roteirista na condução. Vicente 

afirma que ele será tanto mais eficiente quanto for a sua percepção da volatilidade do sujeito 

em relação ao acesso, compreensão e permanência tempo-espacial nos diferentes ambientes 

de conteúdo.  

Como manter a unidade da hipermídia, levando-se em conta a sua característica não-linear, 

que a diferencia como linguagem baseada no principio da interatividade?  

Uma possível resposta reside na roteirização, não apenas do percurso, mas do link, da 

experiência de linkar (segundo Vicente, essencial à construção da lógica hipermidiática). 

Linkar incluiria pensar no modo de acesso a determinado conteúdo via link, sua utilização 

dentro da estrutura do roteiro, a melhor forma de utilizar a repetição125de links e conteúdos 

para garantir unidade e, ainda, a preocupação em considerar o link como interface gráfica, o 

que, de certa forma, implica metaforizá-lo.       

Para Vicente, a importância do link como interface extrapola sua representação para alcançar 

um nível de interferência no próprio entendimento e significado do conteúdo, como já foi 

mencionado. O link opera como um instrumento de comunicação e, em sua figura estilístico-

conceitual, temos um espelho minimalista da hipermídia, onde reside reflexo de estrutura e 

função da própria linguagem hipermidiática: ser dispositivo de acesso ao processo; e o 

processo em si próprio.  

Em relação à TV Digital, ou audiovisual interativo, temos que o assistir e o interagir 

convergem em uma só experiência capaz de otimizar tanto a mensagem quanto o poder de 

abstração do usuário. Agora, um novo espectador, a quem é devolvida, definitivamente, o 

poder de escolha do que para ele é conteúdo de relevância. 

                                                 
125 Loop, como recurso estilístico e, ao mesmo tempo, estratégia de superação de limitações tecnológicas. 
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Independente do conteúdo e do veículo a que se presta como elemento de composição, a 

função da roteirização, em ultima analise, é adaptar uma narrativa a um planejamento que 

prevê idéias manifestas em elementos imagético-sonoro-textuais destinados ao trajeto que não 

seja apenas meio para alcance de um significado único, mas que faça parte da construção 

desse significado.  

Vicente destaca etapas que devem estar presentes em uma roteirização para Novas Mídias: 

- assimilação do conteúdo: pesquisa, análise de documentos, público-alvo, definição de metas. 

- ensaio: formatação de conteúdo, estruturação e design mediante conceito. 

- esboço: transmissão do conteúdo a elementos multimidiáticos, considerando, sobretudo, 

não-linearidade e interatividade que conduzirão a obra (mais que simplesmente compô-la); 

storyboard e storyboard de aplicação hipermidiática. 

Segundo Vicente Gosciola (2003), tais etapas são sugestões e se baseiam na proposta mais 

prática de roteirização de um audiovisual, levando em conta, no entanto, aspectos 

especificamente relacionados à mídia digitalizada e às novas instâncias que agrega em suas 

bases de potencialização da comunicação.  

O roteiro para hipermídia, bem como suas etapas de elaboração, prevêem nível de 

complexidade maior do que aquele experimentado em mídias audiovisuais tradicionais. 

Os elementos comunicacionais passam a significar mais do que apenas representações de algo 

externo a si; exercem significado pelo que são como recurso e via de acesso a idéias e 

estratagemas da mensagem (pois o caminho constitui a própria linguagem).  

O cuidado com a aplicação e o senso apurado em relação à escolha e posicionamento desses 

elementos exigem um profissional muito mais completo, capaz de ser administrativamente 

correto na utilização de recursos materiais e/ou conceituais. E um correto em sentido que 

ultrapassa a dicotomia certo-errado e alcança, inclusive, o desvio como possibilidade de 

configurar-se informação prevista e parte constituinte da mensagem.  

O profissional de hipermídia deve estar acima do senso comum, enxergando e tornando 

manifestos, todos os possíveis caminhos do indivíduo usuário na construção de uma 
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mensagem que a si próprio é destinada. Deve ser uma espécie – e por que não? – de uma 

segunda consciência do outro.  

Um exercício compassivo, talvez, mas de grande responsabilidade, uma vez que compaixão, 

aqui, coloca em jogo a experiência de um terceiro. Coloca em jogo o jogo. Compaixão, aqui, é 

incitar o outro a jogar.  

Acima do senso comum, o profissional de hipermídia deve inscrever-se condutor, tornando 

corriqueira e desprendida a lide do usuário com suas possibilidades de entorno. E em nível 

filosófico mais expandido, o usuário em relação a seus caminhos de existência. Afinal, 

segundo Bairon, a essência do jogo (livre, é claro, dos estereótipos de distração e 

entretenimento como fins em si mesmo) reside na busca pela identidade, exercida 

cotidianamente. 

De acordo com Vicente Gosciola (2003), o roteirista especializado em hipermídia exerce 

função mais ampla do que a da autoria convencional. Autoria se relaciona mais 

especificamente ao conteúdo fechado e se inscreve em tradicional transmissão de mensagem e 

formatação da unidade da obra, ainda nos casos em que estejamos tratando de uma narrativa 

não-linear (o que é possível verificar no cinema). O filme Camisa de força (The Jacket)126, por 

exemplo, narra a trajetória de um veterano de guerra submetido a um tratamento psiquiátrico 

radical. A narrativa abrange  as diversas fases desconexas de sua existência, real ou 

imaginária, presente ou futura; perde-se  a noção de espaço e tempo. No entanto, existe uma 

ordem de cenas no filme, determinada pelo diretor. Um monitoramento baseado na estrutura 

essencial de um roteiro tradicional de cinema, relativa à forma e à linguagem que o aparato 

cinematográfico possibilita.  

O autor/criador sempre se reveste da posse do significado da obra, da propriedade intelectual. 

Recentemente, podemos falar no processo e conceito de autoração, mais relacionado às 

atividades específicas que prevêem a criação de um documento em hipertexto ou hipermídia 

mediante a utilização de programas ou ferramentas que podem ser utilizados, inclusive por 

não programadores127. 

                                                 
126 De Jonh Maybury (2005) 
127 Ler em apêndices texto sobre hipermídia 
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Os softwares envolvidos com autoração executam não somente produção, em diferentes 

mídias, em separado, mas promovem também a sua integração. Tais softwares são os 

chamados sistemas de autoração, utilizados sempre em função de roteirização prévia. 

Vicente oferece um modelo de roteirização para TV interativa, baseando-se no trabalho de 

roteiro hipermidiático, que tem seu centro na definição de todas as possibilidades de interação 

entre conteúdos e usuários. A partir daí, estabelece-se o direcionamento da narrativa em seus 

elementos de som, texto e imagem.  

Uma produção envolveria, por parte de quem produz a hipermídia, visualização simultânea e 

panorâmica de conteúdos, seus níveis hierárquicos, interfaces e links. O processo de produção 

dessa natureza, como frisado diversas vezes na pesquisa, necessita envolvimento de uma 

equipe tanto multi quanto interdisciplinar, da mesma forma em que, comumente, executa-se 

em TV convencional (roteirista, editor, diretor, diretor de ate, etc...) 

A principal diferença entre TV convencional e TV hipermidiática, além, é claro, das 

especificidades técnicas de programação, aparato e procedimento de produção, centraria-se na 

apresentação de conteúdos.  

Em TV Convencional, esse conteúdos apresentam-se de modo unidirecional, ao encontro da 

intencionalidade explícita do autor, verificada mediante conclusão estrutural do 

programa/produto de TV, que coincide com o final de sua apresentação/veiculação.  

Assim, é somente ao final do seriado que temos acesso ao compositor da trilha e, dificilmente, 

saberemos detalhes sobre o processo de construção das personagens do ator fulano, justo 

aquele de quem não lembramos o nome. 

A TV Digital interativa redimensiona a relação espectador-aparato, tanto em relação à 

reformulação da interface física (tela widescreen/uso do controle remoto como mouse), 

quanto em relação ao advento de interfaces metafórico-conceituais de acesso a diversos 

recursos ligados e não/ligados ou não ao produto de acesso primeiro, visível na tela, ou 

melhor, ao que está sendo transmitido (programa de entrevista, novela, jornal). 

Por exemplo, no intervalo de um programa documental convencional sobre literatura, 

podemos assistir a um comercial de cerveja e encontrarmos, apesar da aparente distância 

temática, alguma conexão, não necessariamente articulada intencionalmente pela produção da 
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publicidade e, sim, colocada na grade por questões de estimativa de público-alvo do canal ou 

alguma outra evidência.  

Com a possibilidade de acesso a outros níveis de informação sobre o produto, a publicidade 

poderia ser exercida de forma mais inteligente no sentido de prever caminhos e propor 

associações ao que está sendo veiculado pela emissora. Teríamos um novo conceito de 

publico-alvo, talvez mais preciso, mais flexível (não há mais um target fechado, mas o fulano 

X em experiência Y, administrada em tempo-espaço único; seu interesse pelo produto advém 

de sua experiência com o trajeto e a lide de acordo com as informações relativas a esse 

produto, espécie de audiência móvel de Janet Murray).  

Público-alvo passa a ser consumidor de conteúdo e, conseqüentemente, consumidor de 

associações; agora necessariamente melhor posicionadas (o produtor será obrigado a tratar 

espectador como consumidor de conteúdo, e publicidade como conteúdo).       

Todo conteúdo é editorial, em TV Digital interativa, ao menos potencialmente, e aí estão 

inseridos também, como parte editorial, os processo de acesso ao conteúdo e o link.  

Esse potencial que a TV convencional parece delegar a segundo plano, dando preferência ao 

aspecto comercial raso em motivação de conteúdo, sugere um trabalho muito melhor, 

elaborado em termos de roteiro e conceito para a nova TV. Produto e usuário-espectador 

abertos a um tipo de relação baseada na experiência de uma TV mais que mediadora, 

instituída como parte integrante da mensagem. A responsabilidade social da TV como 

hipermídia alcança nível ainda não experimentado de engajamento da classe produtora e de 

órgãos regulamentadores do audiovisual, bem como desse novo consumidor que se formata.  

 

O Cinema, de influência a afluente 

Para Lev Manovich, (2001) considerar a relação entre história e teoria do Cinema é um bom 

mapa à lógica que dirige o desenvolvimento técnico e estilístico da Nova Mídia; um bom 

campo investigativo das causas e conseqüências dessa linguagem emergente (que, segundo 

ele, ainda não consiste em linguagem propriamente dita).  
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A linguagem cinemática é aplicada às diferentes interfaces da Nova Mídia, tanto Interfaces 

Homem Computador HCI (interfaces de uso geral, para operar sistemas e softwares de 

aplicação), quanto Interfaces Culturais (entre usuário e dado cultural). 

Da mesma forma, em sentido diametralmente oposto, Lev considera a Nova Mídia, em sua 

lógica própria desenvolvida, elemento influenciador do audiovisual contemporâneo, uma vez 

que o computador afeta as imagens em movimento, criando novas possibilidades de 

linguagem cinemática.  

Cinema pode ser considerado aqui como formato extensivo ao vídeo e à televisão, bem como 

às formas de arte audiovisual contemporâneas. Representa aqui um ícone do audiovisual por 

ter sido o precursor da multimídia e, sobretudo, por seu caráter essencialmente narrativo, 

características que buscamos desenvolver na Nova Mídia, devido à possibilidade de expansão 

que esta representa como linguagem, possibilitando expansão do estado de escolha ao 

espectador, que passa a ser, acima de tudo, usuário de mídia (Nova Mídia).  

A narrativa em ambiente digital seria uma opção para um envolvimento mais profundo e 

coerente desse antigo espectador, agora usuário, com seu modo de compreensão e leitura do 

mundo, além de ser de extrema funcionalidade ao aprimoramento da educação para 

habilidades derivadas da experimentação.  

Manovich (2001) pontua alguns efeitos da computação aplicada ao Cinema, que, na pesquisa, 

permitem-se extensivos ao universo do audiovisual, sobretudo TV Digital: 

1- uso de técnicas computacionais na produção audiovisual. 

2- surgimento de novas formas audiovisuais baseadas na estética própria do computador. 

3- reação dos produtores do setor à dependência em relação às técnicas de computação na 

pós-produção. 

4- reações dos produtores às convenções da Nova Mídia. 

Lev Manovich (2001)não considera as novas tecnologias de distribuição (projeção digital e 

rede de distribuição), bem como os Web Sites destinados à distribuição, como elementos que 

afetam a linguagem do Cinema de forma direta, apesar de reconhecer que sejam 

economicamente relevantes. E de fato são, e, talvez, mais do que ele intente.  
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Segundo Fernanda Romano, jornalista da Rádio Bandeirantes, um exemplo seriam os 

mecanismos de venda de audiovisual pela Internet (como a nova ferramenta que o Google 

colocou à disposição recentemente), que podem revolucionar a forma de produção, 

dinamizando o mercado do design em Nova Mídia, uma vez que haverá maior público à 

procura de softwares mais acessíveis em termos de linguagem. Essa influência pode tender à 

aceleração da busca pela transparência em Nova Mídia.  

Outra tendência revolucionaria seria a transmissão de TV digital em plataforma móvel, uma 

realidade eminente que modificará relações entre operadoras de telefonia, produtoras de 

conteúdo e usuários, além de exigir mudanças na linguagem convencional. Os estilos drops 

serão muito bem-vindos, devido à facilidade de transmissão, sobretudo quando ainda estamos 

lidando com limitações em nível técnico, como a largura da banda e o tipo de padrão a ser 

adotado (o padrão americano, caso fosse escolhido no Brasil, ainda não é eficiente nesse 

aspecto; e nos locais onde é adotado, passa por reformulações).   

Mas mesmo considerando apenas os aspectos de linguagem e deixando a questão da 

distribuição em segundo plano, existem características que resumem algumas das qualidades 

da imagem baseada em computação, estática ou em movimento, que afetariam, de forma 

contundente, a linguagem do Cinema, e de um cinema digital, que, no caso específico da 

pesquisa, é referência à TV em formato digital.. 

Pelo fato de as imagens serem discrete (podem ser descritas), pois são compostas por 

unidades características, elas passam a ser modulares (compostas por um números de layers, 

cujos conteúdos são amostras; os layer representam características particulares). Por serem 

modulares, as imagens podem ser facilmente trabalhadas em seus dois níveis estruturais: 

aparência superficial e código intrínseco.  

A aparência dialoga com outros objetos culturais, enquanto o código é sempre correspondente 

ao plano conceitual da imagem como objeto de computador. 

Essas imagens produzidas ou modificadas são obtidas através do uso da compressão com 

perda, sendo que o ruído está sempre presente (o que já vimos na análise dos CODEC’s). 

Em termos funcionais, elas adquirem papel de interface e instrumento.  
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A imagem-interface deve funcionar como porta de entrada para outro mundo, ser capaz de dar 

acesso ao computador, estando, para isso, ligada a um código específico.  

Já a imagem-instrumento possibilita o acesso aliado à intervenção na realidade. E é a 

habilidade de teleação que distingue uma imagem-instrumento baseada em dígitos, de suas 

predecessoras analógicas.  

Não podemos condicionar imagem-instrumento e nem imagem-interface a ambiente digital. 

Os mapas são imagens-instrumento, desenho em suporte material, distinguindo-se das 

representações ilusionistas, que são interfaces de acesso a determinado objetivo estético. Aqui 

temos exemplos de imagem-instrumento e imagem-interface, ambas analógicas, proto-

hipermidiáticas.  

Nas imagens computacionais estão presentes tanto as características de interface quanto de 

representação, mas seus papéis competem entre si. Enquanto imagem-representacão é uma 

janela de ilusão e de certa forma superficial, a imagem interface (incluindo aquelas que são 

interface e instrumento) se apresenta como elemento de acesso ao universo ficcional e como 

ferramenta de controle (um painel).  

Isso lhes confere uma outra característica: uma imagem digital está frequentemente 

hiperlinkada a outras imagens, textos e elementos de mídia. Não é entidade fechada em si 

mesma, nem tecnicamente (vide sua modularidade), nem em termos de conteúdo ou 

significado. A imagem apresenta ao usuário um outro algo, direcionando-o; o que, segundo 

Lev, sugere a idéia da infinita semiose. 

As imagens como entidades digitais obedecem aos princípios da variabilidade e automação 

(um programa pode gerar imagens automaticamente e o usuário pode variá-las em qualquer 

instância). Antes da revolução dos dígitos, uma única imagem podia representar um único 

universo cultural e essa lógica processual de 1/1 talvez traduza-se em semelhante lógica de 

significação ou leitura 1/1. Hoje, uma única imagem, tecnicamente, pode se referir a uma base 

de dados, fazendo-se fluida em seu suporte modular. A lógica processual 1/infinitas 

possibilidades de representação sugere um novo tipo de pensamento e habilidade: a 

multiplicidade de significações. 

Em se tratando de imagens, temos que as alterações são enormes, capazes de reconfigurar 

padrões estéticos, imprimindo ao Cinema e ao audiovisual, em termos gerais, novo modo de 
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comunicação e produção. Configura-se, em termos de conteúdo e forma de apresentação, um 

tipo diferente de narrativa (lógica de significação = 1/infinitas possibilidades), ainda 

delineando-se, mas que já exige bases próprias, capazes de abarcar as propriedades 

características do computador, fazendo uso de sua lógica procedimental.  

Para Janet Murray (2003), a criação de personagens é um exemplo de narrativa que 

corresponderia a um primeiro passo na elaboração de histórias procedimentais multiformes 

mais complexas, derivadas da lógica procedimental. Um personagem pode ser entendido, em 

si próprio, como um microuniverso inscrito em procedimentos, respondendo a situações 

mediante comportamentos e variáveis configurados por um autor e postos em funcionamento 

pela ação do interator.  

Chatterbots são exemplos de personagens eletrônicos que dialogam via uma espécie de 

sistema de perguntas, que recolhe questões do usuário e consulta um banco de dados para 

gerar respostas apropriadas.  Para que os sistemas de perguntas funcionem bem, é preciso 

delimitar a área de conhecimento e antecipar as maneiras pelas quais as perguntas podem ser 

feitas, tal se faria em um enredo de história multiforme.  

De acordo com Janet, é mais fácil criar um personagem de ficção, adequado sob determinada 

perspectiva dramática (ela pode ser pouco inteligente, ou incoerente; isso qualificaria e 

justificaria suas respostas superficiais ou abstratas às perguntas decorrentes das limitações da 

programação). Muito mais fácil do que obrigar o personagem a uma resposta correta (para 

tanto, ele deveria deter todo o conhecimento humano).  

A conversa com o Chatterbot é uma espécie de teatro improvisacional; ao autor cabe escrever 

o roteiro do interator e do programa e estabelecer uma estrutura dramática na qual o interator 

humano saiba o que dizer e esteja curioso sobre como o chatterbot irá responder (a 

predisposição interpretativa do interator pode até justificar a incoerência de algumas respostas 

da máquina). 

O desafio, para Janet Murray (2003),  é criar estratégias que façam os personagens desviarem 

a atenção do aparato. Por enquanto, os personagens de maior sucesso são os pensativos, 

evasivos ou obsessivos (ou seja, aqueles de comportamento estereotipado), já que o basear-se 

em fórmula e a sistematização do computador são bem aproveitadas na falta de percepção da 



235 

personagem. Dessa forma, é útil que se crie uma regra de conversação que apóie a estrutura 

dramática. 

Personagens capazes de desenvolver conversas coerentes podem ser gênero narrativo 

expressivo, em si mesmos, ou elementos de um mundo ficcional mais amplo. 

Um exemplo citado por Janet sobre a criação do universo interior das personagens é Parry, 

criado pelo psicanalista Kenneth Mark Colby. O personagem é uma espécie de pessoa 

paranóica convincente (dá respostas descabidas, repetitivas ou genéricas demais, o que se 

ancaixa em perfis deste tipo paranóico). O convencimento dá-se em grande parte por atribuir-

se à maquina mais inteligência do que ela possui; e por parte da propensão humana a 

suspender a descrença diante de uma presença dramática convincente (o que pode acontecer 

em uma dramatização convencional).  

Parry tem um modelo de estado de espírito com monitores para raiva, medo e desconfiança, e 

sua formulação permite que seja criado um modelo de seu entrevistador, baseado nas questões 

feitas, e decidir sobre qual é intenção deste entrevistador (má, boa ou neutra). Então Parry 

passa a responder a partir daí, associando cada categoria de intenção a tipo específico de 

reação.  

Entre as décadas de 70 e 80, a lógica da criação computacional recai sobre personagens 

baseados em modelo comportamental cognitivo, de personalidade e de interação social; 

personagens programados em termos de roteiro, plano e metas. Sua descrição era feita não 

em termos da psique, mas de objetivos específicos, o que significou um passo em direção à 

inserção de personagens em universos procedimentais maiores e que se configura, uma 

década mais tarde, com o aumento de memória computacional.  

Surge a idéia de processamento paralelo, sistemas capazes de várias atividades ao mesmo 

tempo, mundos compostos por vários agentes inteligentes, cada um com seus próprios 

objetivos. Essa mudança na arquitetura da interação equivale, de acordo com Janet, à criação 

das narrativas digitais. Criação de um universo de personagens autônomos, construídos de 

baixo pra cima, ou seja, improvisadores e conscientes de seus múltiplos objetivos e capazes 

de alterarem comportamento e resposta de acordo com os estímulos recebidos pelo meio.  

Um exemplo citado pela autora é a criação, novamente pelo grupo Oz, de Lyotard, de um gato 

com vida interior baseada em metas específicas e em um modo de expressão de emoções. Ele 
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não é modelo mecânico de gato, mas uma caracterização, já que a sua vida interior tem 

fundamento em cálculo preciso que compara eventos a objetivos, ações a critérios, e objetos a 

atitudes. É uma equação algébrica emocional com valores em constante alteração. Lyotard 

não é um gato de fato; está mais próximo do desenho animado, pois assume características 

genéricas de personalidade humana para criar credibilidade; é uma caracterização, um 

personagem. 

O esquema baseado no modelo emocional cognitivo é um meio para especificar elementos da 

personalidade e relacionar o comportamento à vida interior da personagem. O sistema de 

abstração emocional proporciona a criação de comportamentos inteligíveis, ou matrizes para 

gerar características gerais. Pode-se criar um personagem coerente à determinada função 

(equivale à estereotipia do personagem interpretado). Mas para oferecer as mesmas nuances 

de um personagem explorado em narrativas tradicionais, precisamos colocar os elementos 

baseados em fórmulas, em um arranjo baseado em uma determinada interpretação do mundo. 

O programador deve trabalhar em conjunto com o autor. 

Já para relacionar universos de muitos personagens em um ambiente, seria necessário um 

modo de sincronizar ações individuais à ação geral. E caso haja mais de um interator (caso 

dos ambientes virtuais on-line), a cena deve ser resolvida coletiva e individualmente para 

todos e cada um deles, segundo Janet. 

Como exemplo de uma tradição cultural que serve à lógica da composição de mundos 

coletivos com personagens individualizados, ou desenvolvidos por meta, a autora cita a 

Commedia dell’arte. Há personagens específicos, com repertório de comportamento e 

características emocionais, representados por máscara. O roteiro consiste em um resumo que 

explica entradas, saídas e objetivos de cena. Os discursos sincronizam-se através de alguns 

fragmentos de ampla utilização, memorizados e virtuais. Tais fragmentos possibilitam 

interações cabíveis a vários contextos. Para estruturar as interações, existem os lazzi (um 

estoque das possíveis situações). Há uma padronização formulada que permite interação de 

personagens, criados de forma procedimental. 

O interior dos personagens digitais parece-se mais com o material de improvisação do ator 

(falas, rotinas de palco, enredos prontos) do que com o interior de uma pessoa comum. Sua 

ação dramática depende tanto de elementos imutáveis, como a máscara, quanto de 

comportamentos improvisados com base em um repertório de ações. A função do autor 
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procedimental deve ser programar o ator digital através da combinação de elementos 

diversos de um repertório comportamental, segundo Janet Murray.  

Há personagens que se desenvolvem mediante simulação de uma consciência. São os agentes 

autônomos, possuidores de comportamento emergente, ou seja, a ação emerge de uma 

intrincada combinação de sensações, emoções e traços de personalidade. Máquinas com 

capacidade de emergência são marco na história humana; um novo limiar na representação de 

sistemas complexos.  

Nos primeiros modelos cibernéticos, o computador possuía um programa mestre que 

controlava os demais. Programas mais recentes eram baseados em automatização com estados 

finitos, capazes de ir de um estado complexo a outro (estado estável a outro, o que pode ser 

visto como condição básica à narrativa, de acordo com Manovich). Agora os sistemas 

descentralizaram-se e suas operações são distribuídas entre muitas entidades; seus estados 

possíveis não são mais considerados finitos. O foco dos trabalhos atuais em ciência da 

computação esta em tentar deter o máximo controle sobre essa imprevisibilidade. 

O agente autômato não possui um programa central de como fazer; o comportamento 

depende da motivação mais forte e de como estão a sua situação e os ambiente atuais; sua 

lógica é mais fluida. A agente improvisa a partir de seu repertório de habilidades. Mas, 

segundo Janet, um controlador pode deixar o agente autômato confuso, designando-lhe 

objetivos conflitantes de mesmo peso. A ciência da computação pretende eliminar esse 

conflito, que é, no entanto, essencial à literatura.  

É exatamente a ambivalência, o conflito representado dramaticamente, mais do que a seleção 

eficiente de objetivos, que faz de uma seqüência de eventos uma história, que leva de um 

ponto de equilíbrio a outro, e que pode se configurar ao interator como experiência 

transformadora. 

A ambivalência e nuances de comportamento que Janet considera essenciais à narrativa é 

característica dos personagens chamados redondos. Quem apresenta tal definição é Forster128 

(1927 apud MURRAY 2001, p.179), que divide personagens de ficção em dois tipos: os 

planos, que agem da mesma forma ao longo da narrativa, e os redondos, que podem aprender 

e crescer. Nas narrativas digitais, quanto mais plano o personagem, menor o risco de destruir 

                                                 
128 *FORSTER, E. M. Aspects of the novel. Londres: Arnold, 1927. 



238 

a credibilidade (mais imprevisível o comportamento emergente, mais ele terá de ser 

justificado). No entanto, são muito mais interessantes aqueles personagens capazes de 

surpreender, segundo Foster. Ele defende personagens modelados em termos de suas vidas 

interiores; não por demanda do enredo.  

Tal assunção é risco; personagens redondos, na narrativa digital, poderiam abandonar a 

história e se tornar anti-sociais em termos de comportamento, desencaixando-se do todo, 

perdendo, muitas vezes, a funcionalidade. Mas, de certa forma, esse é um risco que corremos 

como seres humanos; as segregações e a descontextualização não deixariam de ser reflexo da 

realidade, podendo, inclusive, estar previstas na narrativa. Talvez fossem necessários 

dispositivos capazes de tornar esses desvios lições ou padrões morais desencadeadores de 

reflexão. Afinal, o que se busca em um personagem, de acordo com Janet, não é só surpresa, 

mas revelação; tal se espera da própria experiência humana. 

Um personagem pode fingir-se redondo. Aquele que apresenta comportamento surpreendente 

aleatório não é convincente, mas mero plano vestindo-se redondo. O redondo de fato 

surpreende ao agir de modo coerente a seu comportamento habitual, conduzindo o 

comportamento a novo nível. Esse comportamento emergente teria que brotar de um conjunto 

de possibilidades intencionalmente disponibilizadas pelo autor, mediante a programação 

complexa. 

Mas, enquanto buscam-se alternativas para esse tipo de experiência, os personagens 

interativos mais agradavelmente surpreendentes e convincentes podem ser criados através de 

programação mais simples, aliada à criatividade narrativa. Ou seja, para ser considerado 

emergente e revelador, o comportamento deve ser contextualizado, fazer parte de uma 

estrutura maior, exercer funcionalidade. 

Como afirma Janet, a beleza narrativa em si não depende do meio e sim do significado. 

Contos, histórias ilustradas, peças, romances, filmes e programas de TV podem gravitar entre 

o fraco e o brilhante. Cotidianamente, o que se busca são histórias, sejam digitais ou 

analógicas, tradicionais ou revolucionárias, mitos ou documentos, enfim, narrativas de todo 

tipo que reflitam desejos e sofrimentos com clareza, e capacidade transformadora.  

De acordo com Janet Murray (2003), a busca por uma estética do meio digital, para que a arte 

de narrar e reconfigurar o mundo alcance novas dimensões, não se trata simplesmente da 
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tradução do formato convencional da narrativa para a sua versão digital por motivo de 

funcionalidade técnica ou facilidade de reprodução e atualização. Trata-se, de fato, da busca 

pela beleza do próprio meio digital como forma de expressão artística em si, ou seja, como 

forma de exercer a capacidade transformadora através da linguagem. Inspirar, potencializar e 

não apenas remodelar antigos formatos. 

Um exemplo da busca e experimentação das interfaces cinematográficas, no game, que 

propõe uma outra forma de ligação entre cinema e nova mídia, é o Machinima (mach, de 

machine, e nima, de animation); a animação usando o aparato videogame129.  

Os jogadores transformam o game em um palco de teatro e em uma cena de cinema.  

Já existem programas e sites especializados na exibição dos machinimas. Pode-se montar um 

machinima sozinho ou em conjunto (um grupo se encontra em modo on-line e apenas um é o 

diretor; é a versão de sua câmera que será mostrada). É um processo parecido com a filmagem 

que envolve atores em tempo real.  

O fato de os personagens estarem prontos traz vantagem ao processo, se comparado à 

animação. Há um maior grau de espontaneidade e os filmes podem ser vistos na hora, sem 

edição. Além do jogo, o machinima pode usar outros recursos, como o 3D, como no caso de 

uma campanha publicitária para a Volvo, que usou cenas reais, game e dispositivos gráficos.  

Geralmente, usam-se machinimas para fazer humor; mas existem outras formas de narrativa. 

O francês Alex Chan usou o cenário do game The Movies para fazer uma crítica social 

contundente à discriminação e ação da polícia no país. Para Matt Hullum, um criador de uma 

série de machinima, o processo pode ser considerado arte. 

O game The Movie, por sua própria estrutura de construção de cenário e ambientes, é muito 

utilizado para se fazer machinima. Sua essência é a estratégia. O jogador administra os 

problemas de um estúdio de filmagem, desde cuidar de estrelismos de atores, até calcular 

orçamentos. Conforme o jogador evolui, ganha capacidade de criar roteiro e dirigir, mas, ao 

contrário do machinima, que permite improviso de atores, após ter decidido sobre casting, 

diálogos e outros poréns, o jogador apenas assiste à filmagem.  

                                                 
129 “Machinima: cinema feito com joystick” (12/12/05, por Diego Assis) 
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Os criadores do The Movie, devido à popularidade alcançada, resolveram montar um fórum 

na internet, onde os jogadores podem disponibilizar suas versões e assistir às versões dos 

demais. 

De fato, a própria demanda por novos modos de comunicação impulsiona e orienta uso e 

desenvolvimento tecnológico de ferramentas, o que, por sua vez, de acordo com Janet 

Murray, é capaz de potencializar e transformar/criar linguagem.   

 

Cinema digital: trajetória evolutiva 

Muitas das discussões sobre Cinema e audiovisual, digitais, estão relacionadas ao aspecto da 

narrativa interativa e suas possibilidades, de acordo com Lev Manovich (2001) Mas o aspecto 

da narrativa é apenas um entre tantos, não sendo característica exclusiva do Cinema nem do 

audiovisual, sejam em seus formatos analógico ou digital.  

Para Lev Manovich (2001), é a mídia computadorizada, como conjunto de características, 

inclusive envolvidas com a narratividade, que redefine a identidade do Cinema, da TV e dos 

outros meios de expressão.  

Assim, seguindo essa lógica, a narrativa, mesmo como centro da questão na composição 

cinematográfica e televisiva coerentes, está subordinada à digitalização. A linguagem ou 

conjunto de características do ambiente digital que ainda busca definição afeta o cinema e a 

televisão em diversos aspectos; inclusive nos modos de concepção (visualização do produto, 

pré-produção, roteirização) e produção (utilização do aparato técnico, físico; materialização).   

Ao longo da história do cinema, foram desenvolvidas técnicas para modificar a gravação 

obtida pelo aparato tradicional (luz, direção de arte, lentes diferenciadas, etc.). O Cinema 

nasceu da satisfação do impulso de basear-se na realidade, trazer o conceito de Arte-índice. 

Com o uso do computador, essa característica indexical passa a não ser elemento 

determinante na produção. As imagens, a partir de então, podem ser produzidas e 

modificadas, mantendo a mesma credibilidade das que foram filmadas. As metáforas de 

interfaces de softwares e hardwares do cinema substituem as tecnologias de filmagem. A 

imagem, com o advento do computador, passa a ser manipulável.  
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A construção de imagens no cinema digital representa, de acordo com Manovich, um retorno 

ao século XIX (pintura à mão, animação manual).  

No século XX, essas técnicas manuais foram delegadas somente à animação; e o Cinema se 

definiu como medium de gravação. Na era digital, as técnicas de manipulação se tornaram 

lugar comum no processo de produção do filme. Dissolve-se a diferença entre cinema e a 

animação. O cinema passa a não ser mais indexical, mas um subgênero da pintura.  

A afirmação de Manovich tem como argumento a análise da trajetória histórica percorrida das 

técnicas utilizadas na origem da criação da imagem em movimento (século XIX) às técnicas 

utilizadas em cinema e animação (século XX).  

De acordo com Lev Manovich (2001), o Cinema é arte do movimento, arte que consegue, 

finalmente, retratar, ou melhor, criar uma ilusão convincente da realidade dinâmica. As 

técnicas anteriores dividem características comuns, como o uso de desenhos para projeção e 

animação manual das imagens para criar movimento. Foi apenas no final do século XIX que a 

geração de imagens e a projeção automática foram combinadas. A fotografia encontrou o 

mecanismo de projeção, e nasceu o cinema. 

Segundo Lev Manovich (2001), a irregularidade, não-uniformidade, o acidente e outros traços 

do elemento humano físico e suas limitações (características que acompanhavam as exibições 

de imagens em movimento, subordinadas ao humano como aparato) foram substituídos pela 

uniformidade da visão da máquina, que disparava imagens da mesma aparência, tamanho, 

velocidade.  

A obsessão pelo movimento intensificou-se a partir da popularização dos aparatos que podiam 

animar maior quantidade de imagens (Zootrópio, Phenaquitiscópio, Tachyscópio, 

Kinetoscópio). Tais aparatos, segundo  Lev Manovich (2001), baseavam-se na estratégia dos  

loops, seqüência de imagens caracterizando ações completas que podiam ser mostradas 

repetidamente. Os loops evoluíram progressivamente: do Traumatópio e seu mecanismo de 

substituição, que usava apenas duas imagens, passou-se ao Zootrópio e à substituição de 

imagens em maior número, tantas quantas pudessem ser inseridas no perímetro de um círculo; 

depois passando ao Mutoscópio, em que foram acrescidas mais imagens; e ao Kinetoscópio, a 

primeira máquina cinemática a usar o filme. 
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Uma vez estabilizadas suas técnicas, o Cinema corta referências com seus artifícios de 

origem. Tudo o que caracterizava as figuras em movimento antes, ficou a cargo da animação. 

Esta oposição entre Cinema e Animação passou a definir a cultura das imagens em 

movimento do século XX.  

Segundo definição de Lev Manovich (2001), em Animação, as imagens correspondem a 

representações em que a linguagem visual é mais gráfica do que fotográfica, é discrete 

(descritiva) e conscientemente descontínua.  

O espaço em animação é construído em camadas compostas por diferentes imagens que 

possuem as características acima citadas. Já o Cinema trabalha para apagar qualquer traço 

indicativo do processo de produção de realidade; nega que a realidade que mostra quase 

sempre não existe além de si mesma como imagem de filme. O Cinema finge ser gravação de 

algo que, de fato, não existiu.  

De acordo com essa lógica de realidade imprescindivelmente fotográfica, o Cinema sempre 

considerou os efeitos especiais como recursos marginais. Somente a partir da década de 90, 

com a mídia digital, essas técnicas marginalizadas migraram para o centro. 

Com a introdução do elemento digital como ferramenta, o processo de produção da imagem 

foi afetado como um todo. O filme digital traz a possibilidade de gerar cenas diretamente no 

computador, com softwares de animação 3D.  

A gravação ao vivo passa a não mais ser elemento fundamental, apesar de poder ser 

normalmente executada para utilização posterior. Uma vez digitalizada (traduzida em pixel), 

ou mesmo captada em câmera digital, a gravação ao vivo perde a sua relação indexical com a 

representação da realidade, podendo ser facilmente alterada. A imagem, para o computador, é 

pixel, independente de seu modo de produção. O live action (produzir de fato uma cena, algo 

que existiu) não é diferente de criar imagens artesanalmente. 

Edição e efeitos representam o caráter artesanal do cinema. 

A gravação live action, bruta, funcionando como material para trabalho posterior na 

composição, animação e morphing, tem a capacidade de manter o seu realismo fotográfico, ao 

mesmo tempo em que é usada para criar a impressão de realidades exatas, de um suposto real, 

que não ocorreria em termos físicos. A própria imagem live action gravada adquire status de 



243 

efeito especial quando editada em um contexto em que não seria possível produzi-la, ou seja, 

em que tradicionalmente ela não seria live action.  

Mas o principio edição-efeito também pode ser aplicado em se considerando o processamento 

dos dados; a técnica de criação da imagem em si, não apenas a contextualização. Quando se 

fala em edição-efeito, não se faz referência apenas à inserção de uma imagem live action 

pronta em um contexto que faça dela uma espécie de efeito. Os efeitos, em sua concepção 

como instrumentos de software, podem ser aplicados sobre um layer, enquanto a edição está 

sendo realizada através do mesmo programa, o Premiere, por exemplo.  

Significado e contextualização da imagem digital, que correspondem ao nível abstrato da 

experiência, não deixam de embutir materialidade; afinal, estamos falando da constituição de 

um objeto (Ex: a construção de uma cena 3D).  

A programação, como correspondente ao nível material da construção da imagem, embute 

materialidade porque se refere à técnica (por exemplo, uso de um software), mas, por sua vez, 

não deixa de operar em nível abstrato; afinal, estamos em reino algorítmico, da metáfora e da 

transcrição. 

A lógica procedimental que rege o significado e a contextualização de uma imagem digital 

rege também o seu processo de programação. E essa parece ser a lógica dominante da Nova 

Mídia: constante transferência entre materialidade e abstração, a um ponto em que se 

confundam, integrem-se e produzam resultados híbridos, os quais já não se pode rotular reais 

ou atuais, e aos quais não se pode referir como termos oposicionistas.  

Talvez estejamos além do virtual: processo virtuoso, por traduzir tão primorosamente a 

realidade e a ilusão em dígitos, como homônimos. Revesti-las, ilusão e realidade, de aparato 

ou de idéia, matério-conceitualmente equivalentes.  

Idéia–aparato. Há, portanto, nada que não seja digital. 

Antes do advento digital, em filmagem/gravação tradicional, edição e efeito especial eram 

atividades separadas. Cada cena era um organismo diferente e eram levados em conta suas 

dimensões e elementos, sendo que edição e adição de efeitos deveriam ser executados em 

separado. Com o computador, não há mais distinção entre esses processos. A modificação de 
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imagem digital ou outro dado digitalizado não leva em conta a distinção entre tempo e espaço 

ou a diferença de escala; o dado é tradução para linguagem computacional. 

Lev  Manovich (2001), define o filme digital como material live action (que pode ser gravado 

analógica ou digitalmente), somado à lógica da pintura e ao processamento de imagens, 

animação dos tipos bidimensional e tridimensional no computador.  

Exceto a gravação live action, demais processos referem-se também à realização de 

modificações de imagens já existentes. A diferença entre criação e modificação da imagem, 

antes clara, não se aplica mais ao cinema ou audiovisual digitais. O Cinema Digital passa a 

ser um caso particular de Animação que usa material live action (gravação ao vivo, que era 

regra no cinema tradicional) como um entre muitos outros elementos.  

Em resumo, seguindo raciocínio de Manovich, a história da imagem em movimento nasce da 

animação, que se desenvolve a partir do aprimoramento de técnicas de produção de imagem 

em movimento, culminando no cinema. O cinema empurra a animação para a periferia, como 

arte menor. Mais adiante, com o advento do computador, o Cinema se torna apenas mais um 

caso de animação, um caso de manipulação imagética. De acordo com Lev, a mesma inversão 

acontece em relação aos efeitos especiais; são tidos como periféricos pelo Cinema ao longo de 

sua história, para, com o advento do computador, tornarem-se norma de utilização. 

A mesma lógica também se aplica na relação entre produção e pós-produção. 

Tradicionalmente, o cinema envolvia arranjo de realidade física para ser filmada. Na 

filmagem digital, o material obtido não é ponto final, mas apenas objeto a ser trabalhado na 

pós-produção. Produção passa a ser apenas um estágio da pós-produção.  

Um exemplo claro da importância da pós-produção é o filme Star Wars (1999), episódio 

ataque dos clones, que teve a totalidade de suas cenas filmadas em apenas 60 dias, enquanto o 

processo de pós-produção demorou quase dois anos.  

O cinema digital traz consigo caráter de elaboração e tratamento em sua formatação, o que faz 

próximo à pintura. Assim como o cinema pode ser visto como um conjunto de fotografias, o 

cinema digital pode representar conjunto de fotos digitais; e todo elemento digital é passível 

de manipulação. Portanto, o Cinema e todas as mídias compostas por imagem digital não 

deixam de ser conjuntos de pinturas, passíveis de modificação manual através do 

computador, o que acrescenta a esses meios o elemento artesanal.  
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Em princípio, a avocação de tal elemento pode parecer incompatível com a nova Mídia. A 

idéia do artesanato convivendo lado a lado com a automação parece incoerente. No entanto, 

mais de perto, veremos que o princípio da automação é essencial à manipulação, uma vez que 

os comandos necessários às modificações da imagem advêm da automação (essencial à 

linguagem computacional como um todo, dos níveis mais abstratos destinados à programação, 

aos mais triviais e objetivos, destinados ao usuário final).  

Outro tipo de relação conceitual pode ser traçada entre pintura e cinema digital. De acordo 

com  Lev Manovich (2001), o pintor de afrescos tinha a possibilidade de realizar mudanças só 

enquanto o afresco não estivesse seco, assim como ocorria com o filme tradicional. No caso 

da têmpera, poderia ainda haver modificação, mas muito dificultosa (o que pode ser paralelo 

ao efeito especial no filme analógico). A mudança para pintura a óleo possibilitou 

composições maiores e a realização de alterações, quando necessárias; puderam ser criados 

novos tipos de composição, espaços pictóricos e narrativas, o que corresponderia ao 

surgimento do filme digital.  

Composição digital e o que Lev Manovich (2001), chama de pintura digital (trabalho sobre a 

imagem digital) ainda podem ser vistos como extensões das técnicas de animação celular 

(imagens compostas são colocadas em paralelo de profundidade, como células animadas). 

Assim, de acordo com Lev, se no meio digital a produção é apenas estágio da pós-produção, o 

método que prevê a pós-produção baseada em técnica de animação sugere a produção do 

filme como subsérie da animação.  

Na composição do filme digital, elementos gráficos são posicionados em um espaço virtual 

tridimensional, dando ao diretor a capacidade de mover a câmera livremente pelo espaço e 

não apenas perpendicularmente. A operação de composição digital pode ser vista aí como 

passo intermediário na passagem da lógica regente das imagens bidimensionais à 

representação 3D, uma vez que traz o conceito de sobreposição aliada à continuidade.  

A completa representação tridimensional gerada por computador corresponde a diversas 

camadas de imagem em movimento, conviventes em espaço virtual tridimensional.  

Como verificado em todos os exemplos e análises sobre novas tradições técnicas e culturais, 

nota-se que sempre há apropriação de características e/ou conceitos da época e tradições 

precedentes.  
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A Vanguarda, como conceito cultural e forma artística, já explorava as possibilidades digitais 

em sua estética marginal (Ex: pintura do filme, combinação entre cinema, pintura e desenho, e 

texto; colagem de muitas imagens em um único quadro). A revolução digital embutiu as 

estratégias estéticas da vanguarda nos comandos e metáforas das interfaces dos softwares. 

Para Manovich, a Vanguarda como projeto se concretiza no computador.  

Para muitos pesquisadores que encontram na cultura as causas e elementos de influência das 

evoluções técnicas e procedimentais da sociedade, o Cinema Digital é um caso dessa 

transferência dos princípios vanguardistas ao computador. Princípios tais como a colagem 

(correspondendo ao comando cut-paste), a pintura manual do filme (correspondendo à função 

pintura no software de edição), a combinação de técnicas vanguardistas (correspondendo aos 

sistemas de edição generalizados, agregadores de função). 

Para Lev Manovich (2001), uma grande contribuição da era computacional à linguagem do 

audiovisual foi tornar regra funcional aquilo que era, estilística e procedimentalmente, 

exceção na técnica do cinema tradicional. Alguns princípios marginalizados tornaram-se 

intencionais na filmagem e nas operações audiovisuais digitais e permaneceram embutidos em 

sua tecnologia e design. 

Como notado em diversas análises extraídas para composição da dissertação, a introdução do 

elemento digital no audiovisual descarta a idéia de cinema como retrato da realidade apenas, 

uma vez que a imagem pode a ser facilmente manipulável.  

O Realismo cinemático (retrato da realidade) passa a ser só mais uma representação visual, 

que sempre envolveu, ao longo de sua história e ainda envolve, a manipulação (seja via 

produção de um set de filmagem, seja via montagem com o material bruto previamente 

gravado/filmado).  

O conceito trazido pelo Kino Eye (pesquisa cinemática de Vertov) em sua habilidade de 

gravar e organizar características individuais de fenômenos em um todo conclusivo 

transforma-se em Kino Brush (pincel como aparato cinemático). E, de acordo com Lev 

Manovich (2001), esse é apenas um exemplo de uma tendência mais ampla: retorno às 

técnicas pró-cinemáticas das imagens em movimento. A Nova linguagem do cinema surge da 

união entre a cinemática e o desenho. Trata-se da Cinematografia. 
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A narrativa comercial comumente baseia-se na linguagem tradicional do cinema, usa a 

aplicação digital ao estilo clássico do realismo, ou seja, uso do elemento digital para resolver 

problemas de imagens filmadas, para permitir a criação de elementos de verossimilhança 

forjada130. 

O Cinema se apóia na narrativa para construir e usar as técnicas e efeitos de modo justificável 

e coerente sob o ponto de vista lógico. A única forma de ampliar o uso desses efeitos de 

imediato seria modificando a narrativa, potencializando-a. De acordo com Lev Manovich 

(2001), utilizaria-se, assim, a produção de regras já configuradas, bem como as referências 

culturais e técnicas atuais, enquanto pesquisam-se novas alternativas tecnológicas. A 

significação da história é atualmente o melhor modo de aproveitar as técnicas já disponíveis. 

No início da década de 80 surgem tentativas de narrativa não-linear, desistentes do Realismo 

cinemático. O videoclipe é um desses representantes. Começaram a ser feitos quando os 

aparatos de edição chegaram aos estúdios; as técnicas e efeitos que Hollywood buscava 

esconder (seja via narrativa que os justificasse, seja via tratamento para mero ajuste de 

imagem filmada) passaram a ser aparentes e mostrados na TV.  

Esse gênero serviu como laboratório de experimentação para explorar as novas possibilidades 

de manipulação e montagem de imagens.  

Outra forma não-narrativa, usada de mesmo modo (laboratório de experimentação), foi o CD-

ROM direcionado aos games; mas, ao contrário dos videoclipes, que transferiram as 

tecnologias do Cinema e do vídeo para a linguagem do computador, os CD-ROM’s de games 

já foram construídos a partir da lógica computacional. 

As tentativas não-lineares tornaram-se regra a partir da adoção do modelo cultural digital. 

Meios de comunicação do século XX (filme, TV) são mais mosaicos do que lineares, se 

comparados ao livro impresso, de acordo com McLuhan131. A organização em mosaico 

possibilitou uma visão geral mais ampla (ex: cortes dos filme, colunas que se contradizem, na 

mesma pagina do jornal, o próprio controle remoto) e criou padrões de pensamento mosaico 

O computador, além de representar esses todos meios-mosaicos, veio oferecer novas maneiras 

                                                 
130 Ex: dinossauros do Jurassic Park ou elementos fantásticos produzindo uma realidade ilusória, verossímil, 
apenas por obedecer a certa coerência, tanto narrativa quanto física.  

131 Macluhan, Marshall.The Gutemberg Galaxy;  the making of typographic man. New York, New American 
Library, 1969. 
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de dominar a fragmentação através do reagrupamento de fragmentos inúmeras vezes, e da 

transição entre padrões alternados de organização em mosaico. 

A estrutura procedimental caleidoscópica traz novas possibilidades à narrativa, como 

apresentar ações simultâneas de múltiplas formas. Em um romance, essas ações são 

apresentadas sequencialmente e descritas por sobreposições; nunca realmente paralelismos (a 

ação continua movendo-se para frente, enquanto o nosso ponto de vista se altera). No filme ou 

programa de TV convencionais, pode-se saltar para trás e para frente em uma seqüência curta, 

mas quanto mais extenso o segmento, maior a possibilidade de que o tempo da historia esteja 

avançando a cada cena, ao invés de estar se passando em locais diferentes 

concomitantemente.  

No computador, pode-se dispor as ações numa grade e então permitir a interação.Temos em 

ambiente digital a expansibilidade do romance aliada aos cortes rápidos e intercalados dos 

filmes, a união de dois aspectos que não poderiam conversar ou se complementar sem a 

plataforma computacional multimídia, que, muito mais do que aliar formas, alia conceitos das 

diversas tradições midiáticas. 

Essa mistura caleidoscópica pode causar emaranhado informativo que iniba o interator. 

Somente através de um conjunto coerente de convenções que sinalize a mudança de uma 

situação a outra, organize a multiplicidade de objetos e ações e diga quando e onde 

acontecem, o interator pode ser poupado de diluir-se. 

Toda narrativa deve indicar ao leitor o que é ou não permitido, para que, a partir de limites, 

ele tenha motivações claras no sentido de como agir para satisfazer seu desejo por agência e 

participação. 

De acordo com Janet Murray (2003), conforme a narração em ambiente digital for sendo 

pesquisada, os autores encontrarão justaposições mais interessantes para o interator. Na 

história caleidoscópica, por exemplo, a potencialidade está no fato de o mesmo evento poder 

ter diferentes significados. Através da vivência das diversas versões, pode-se transitar entre os 

pontos de vista, apreender realidades diferentes e exercitar a flexibilidade, que pode ser 

aplicada, inclusive à vida real.  

O desenvolvimento da narrativa pode, sim, ser visto também como estratégia para lidar com 

restrição tecnológica, via uso da contextualização e significação de eventos, mas a narrativa 
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não deve ser usada como desculpa para limitações de processo relativo à maquina. Limitações 

que, aliás, sempre existiram e foram combatidas com técnicas outras capazes de desviar a 

atenção do usuário ou espectador da deficiência para a experiência.  

A narrativa digital leva uma vantagem sobre todas as outras técnicas distrativas: além de lidar 

com o aspecto cognitivo do envolvimento com a história (meio mais eficiente de nos 

envolver), conta com o aspecto imersão e estado de agência, que potencializam seu poder. 

Com o limite de hardware e a necessidade de expansão de memória trazida pelo conceito 

multimídia (introduzido pela Apple na década de 80), os designers tiveram que inventar um 

tipo diferente de linguagem cinemática, utilizando estratégias computacionais já 

desenvolvidas previamente, aplicadas a imagens sintéticas e fotográficas (discrete motion, 

loops e sobreposição).  

A linguagem cinemática digitalizada sintetizou ilusionismo cinemático e estética de colagem 

gráfica; heterogeneidade e descontinuidade para lidar com a restrição tecnológica.           

O fotográfico e o gráfico se encontraram na tela do computador, sendo que tais técnicas 

deveriam ser adaptadas ao formato interativo e, ao mesmo tempo, às limitações de hardware. 

Surge a linguagem cinematográfica, híbrida das técnicas do Cinema moderno e das imagens 

em movimento do século XIX. Lev a classifica como uma linguagem diferente da cinemática, 

modificada e adaptada para se tornar compatível com os  hardwares (incapazes de suportar 

arquivos muito extensos), através do uso da compressão de imagem (CODEC’s). 

Exemplos do desenvolvimento dessa linguagem cinematográfica adaptada ao computador e a 

suas limitações de HD são os games de CD-ROM’s como Myst (narrativa que mistura 

imagens em still e ambiente 3D). 

Conforme o aparato computacional foi sendo aprimorado, e a velocidade dos processadores 

foi aumentando, pôde-se passar do formato slide-show para a sobreposição de pequenos 

elementos em movimento sobre fundos estáticos e, então, posteriormente, às imagens em 

movimento em tela cheia.  

Repetia-se a trajetória do Cinema do século XIX, demonstrada por Manovich: a evolução da 

lanterna mágica em sua estética de imagem estática, ao Praxinoscópio;  a evolução da estética 

dos slides, ao cinematógrafo e à imagem em movimento. Chegando, depois, o cinema do 



250 

século XX a ser a tecnologia midiática predominante, na captura e armazenamento de 

realidade visível (seja ela documentada ou produzida como ficção live action); nascido do 

processo de gravação com o uso de lentes e amostragem em tempo regular de 24 quadros por 

segundo e tendo, também, cumprido o papel de mídia fotográfica, uma vez que se baseava na 

captura imagética. 

Mas o Cinema, a TV e outras formas de audiovisual são mais do que resultantes de limitações 

ou evoluções técnicas; fazem parte de uma lógica cultural, configurados através de sucessão 

de diferentes linguagens de expressão, com estética e indicadores de caminhos próprios.  

Mesmo que essa derivação tenha sido inicialmente advinda de uma restrição técnica, a 

estratégia de remediação acaba sendo incorporada à nova linguagem. Assim, de acordo com 

Lev Manovich (2001), não se deve pensar estratégias iniciais de multimídia apenas como 

resultado de limitação tecnológica e sim como alternativa ao ilusionismo cinemático. 

Enquanto o cinema do século XIX foi se desenvolvendo em horizonte aberto (agregando 

referências), a multimídia tinha como alvo especifico no século XX o realismo cinemático, já 

estruturado como via de regra da linguagem midiática em geral. Mas Realismo cinemático, 

ainda assim, é apenas uma direção, tanto para a multimídia quanto para a Nova Mídia, que vai 

muito além.   

Os filmes digitais em seu estágio introdutório, em concordância com a lógica do uso de 

elementos compensadores capazes de dar start a uma nova linguagem, incorporaram a 

estratégia do uso de loops pra lidar com as limitação de armazenamento do aparato digital 

(assim como acontecia com os aparatos cinemáticos do século XIX).  

E as limitações de hardware nunca desaparecerão. Conforme a programação evolui, as 

limitações são apenas transferidas. Uma CPU considerada ideal para uso do Quick Time não 

suporta VRML; e uma CPU que suporte VRML não suportará a tecnologia subseqüente, e 

assim por diante. A mesma lógica de transferência se aplica à utilização da técnica do loop.  

O movie Quick Time recaía no loop como estratégia viabilizadora; com o avanço da 

velocidade da CPU e a criação de mídias de maior capacidade de armazenamento, como o 

DVD, o uso do loop entrou em desuso na hipermídia, mas passou a ser usado em mundos 

virtuais on-line, devido à deficiência de banda com que estes lidavam.  
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Como vimos brevemente no capítulo inicial, a prática em programação mostra que loop 

(repetição) e progressão seqüencial não necessitam ser mutuamente excludentes. Portanto, o 

conceito loop-progressão, de acordo com Manovich, pode ser estratégia interessante e base à 

narrativa em Nova Mídia, tanto por obedecer, em termos procedimentais, ao princípio de 

funcionamento da lógica da programação, quanto por possibilitar uma forma interessante e 

alternativa de dispor a mensagem narrativa lidando com a restrição tecnológica.  

Assim demonstra o exemplo a seguir, citado por Lev Manovich: 

O programa de TV interativo Aquarium (1999) busca aliar narrativa à interatividade. Mas a 

interatividade em transmissão televisiva digital ainda lida com a restrição tecnológica, 

necessitando estratégias para melhor relacionar interator-espectador com o programa. O 

telespectador escolhe um personagem humano ficcional, que estará desenvolvendo atividades 

cotidianas em seu apartamento na maioria das cenas. A substituição das cenas se dá por 

linguagem convencional de edição: escolhendo entre um dos botões sempre aparentes no topo 

da tela, o interator-espectador controla o personagem (aperta-se o botão, o computador aciona 

uma seqüência de cenas que seguirá a cena que está sendo apresentada no momento). Não há 

uma continuidade visual, espacial ou referencial entre as cenas. De repente, podem ser 

acionadas duas cenas consecutivas em um mesmo ambiente do apartamento do personagem 

ou a mesma ação em diferentes ambientes, o que não se esperaria em um filme ou programa 

de TV convencionais. O programa pode desenvolver uma narrativa interminável, escolhendo 

cenas diferentes, contidas em uma base de dados, e esse processo quase randômico só é 

considerado narrativa porque em todas as cenas aparece o mesmo personagem central (é a 

repetição que leva à noção de certa continuidade).  

Assim, de acordo com  Lev Manovich (2001), em Aquarium, a narrativa só se faz possível 

devido ao loop, elemento que faz a ponte entre a narrativa linear e controle interativo. O autor 

considera o programa Aquarium como um dos primeiros exemplos de narrativa de base de 

dados, na qual a lógica da base de dados está essencialmente ligada à trajetória narrativa.   

O loop, segundo Lev Manovich (2001), pode tornar-se condição ao cinema e TV digitais, que 

fazem uso da forma interativa; seria uma estratégia de exploração, inclusive das 

possibilidades estéticas relacionadas ao advento desses novos meios. O Loop como estratégia 

de linguagem torna-se, aos poucos, uma clara possibilidade exploratória de desenvolvimento 

da narrativa interativa. 
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O autor cita o exemplo do CD-ROM Flora, descrito da seguinte forma: a tela inicial é uma 

tela branca numerada; ao clicar em cada item, o usuário é conduzido a uma outra tela, com 

duas janelas, lado a lado, ambas mostrando o mesmo loop em vídeo, feito de algumas poucas 

cenas diferentes. Esses loops não estão programados para exibição alinhada no tempo, ou 

seja, uma imagem aparece na janela direita e, após alguns instantes, repete-se na janela 

esquerda, e assim por diante, criando a impressão de uma espécie de onda invisível que 

transpassa a tela, uma fluidez. Quando se clica dentro das janelas, surge uma nova tela, 

também dividida em duas janelas, cada qual mostrando um loop da superfície da água; o que 

pode ser pensado, segundo Lev, como um metatexto da primeira tela, materializando uma 

imagem que ilustre a relação entre as telas anteriores (no caso, a imagem da água traduziu o 

sentido de fluidez que caracterizava a relação anterior). Cada clique revela um outro loop, 

fazendo do usuário um editor, em sentido não-tradicional.  

Em Flora, o usuário traz ao primeiro plano, uma de cada vez, as numerosas camadas de ações 

em loop (corresponderia ao material bruto de um filme), uma série de temporalidades 

coexistentes e, ao mesmo tempo, separadas. A edição aqui não leva à narrativa seqüencial, 

nem descarta o material não utilizado (o que está em primeiro plano é continuamente 

substituído, mas tem significado em relação ao que o precedeu e em relação ao que 

procederá). Como se o material bruto do filme também fizesse parte do filme editado, de sua 

versão final.  

O não descarte de material seria bem-vindo a novelas, programas ou seriados de TV. O 

material bruto de uma entrevista, por exemplo, poderia ser utilizado como base de dados a ser 

explorada. Alguns trechos da entrevista seriam editados e constituiriam o programa final. Na 

tela apareceriam links acessíveis, enquanto o interator-espectador assistisse à versão principal, 

editada. De acordo com o seu interesse, ele acionaria alguns desses links e teria o material 

bruto editado em células. Essas células tratariam também de temas específicos, um 

aprofundamento do que é inicialmente mostrado na edição principal, que não necessitaria ser 

muito longa, apenas o tempo suficiente de ilustrar a opinião do entrevistado, de cercar a sua 

essência. Caso tivesse interesse em saber mais sobre a opinião do entrevistado em relação 

àquilo, o interator teria a opção de acessar mais material.  

Esse acesso a material descartado já é feito com o making off, mas há uma diferenciação de 

linguagem na condução da base de dados. No caso do making off, as cenas são formatadas em 
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linguagem mais informal, despretensiosa (apesar de muitas cenas de making off, sobretudo de 

filmes, serem produzidas e não verdadeiramente casuais).  

Nas células extra (que poderiam também incluir uma célula making off ), estaríamos um nível 

acima: o editor/diretor estabeleceria, a priori, algumas relações que gostaria que o público 

tivesse com as escolhas, não apenas que assumissem caráter de material que não foi para o 

ar. Por exemplo, uma célula específica traria um trecho da relação do entrevistado com a 

política, através do qual ele se coloria contra uma posição extremista. Tal célula pode ser 

contrária ao que foi mostrado na célula principal (aquela considerada como entrevista em si). 

Ou seja, o diretor/editor estaria mostrando o aspecto contraditório do discurso, sem que o 

entrevistador precisasse fazê-lo; a intervenção pessoal do entrevistador poderia ser traduzida 

como postura arrogante ou tendenciosa. A mensagem na célula-extra pareceria mais 

contundente. Ou, ainda, a célula extra poderia ser, em si, uma cena que mostrasse um discurso 

do entrevistado em que ele exaltasse posturas extremistas. Nada mais precisaria ser dito...  

Existe uma intencionalidade subjacente na relação entre as células extra e a principal, que não 

é aparente se as células estiverem desvinculadas, mas torna-se extremamente significativa 

quando passam a relacionar-se.  

Outro ponto interessante é a não-saturação do estado receptivo do interator-espectador, pelo 

fator tempo reduzido e busca pelo que lhe é de interesse. Trabalharíamos também os níveis 

taxionômicos da mensagem através do aprofundamento do assunto.  

Assim, uma entrevista que, em formato convencional, duraria uma hora em linearidades de 

discurso, saturação de linguagem, forma convencional de mostrar a mensagem, 

superficialidade ou mesmo auto-promoção132; poderia se tornar inteligente (a visão sugestiva 

do editor/diretor se faria através das ligações possíveis entre as células), estimulante (é o 

espectador-interator quem comanda o interesse), informativo (agregando uma série de outros 

documentos de diversos formatos, em diversos níveis de profundidade de informação; poderia 

chegar a ser fonte de pesquisa, se considerarmos a capacidade enciclopédica do computador e 

                                                 
132 Essa é a essência do programa, mas não a regra a todos; não de um programa crítico, por exemplo, nem 
jornalístico, em alguns casos. E esse tipo de programa, apesar de se encaixar perfeitamente no jornalismo 
crítico e documental, poderia ser bem aproveitado àqueles que têm como objetivo a autopromoção do 
entrevistado; bastaria reconfigurar as significações para que as células-extras reforçassem a imagem positiva 
que ele propõe de si mesmo. A lógica da intencionalidade subjacente do editor /diretor estaria igualmente 
presente. Partiria do espectador-interator investigar ou não a veracidade dos fatos. 
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a utilização conjunta com o acesso à Internet) e participativo (a Internet usada não apenas para 

pesquisa sobre o assunto, mas participação, intervenção).  

O uso da Internet possibilitaria acesso a, por exemplo, fórum de discussão ao vivo, 

comunidades virtuais de discussão; daria a oportunidade ao espectador de pesquisar por si 

próprio a veracidade da informação, ter a sua posição crítica tanto em relação ao entrevistado 

em si, como em relação à visão do diretor/editor sobre o entrevistado.  

O interator-espectador desenvolve a cidadania crítica, o hábito especulativo em relação à 

informação oferecida, o que não é comum em termos de mídia tradicional. 

A televisão em formato digital torna essa possibilidade de acesso e constatação mais explícito 

e funcional.  

Mas usando o loop como recurso estilístico, e voltando à Flora, 

Segundo Lev Manovich (2001), em termos de montagem, as imagens em duas janelas unidas, 

que o trabalho propõe, pode ser comparada à montagem rítmica de Eisenstein133; ao mesmo 

tempo em que também se pode considerar a não-montagem, uma vez que as combinações 

são ativadas por um usuário e não um editor; tem-se a idéia de que, de fato, não há 

predisposição de significados. Por outro lado, posso escolher a visão de que as combinações 

de cenas podem ter sido previstas todas elas, a priori, pelo diretor/editor ou o programador, 

que queria significar X ou Y em determinada relação, assim como na edição do programa de 

entrevistas do exemplo acima.  

Lev Manovich (2001), pontua que, ao contrário do que ocorre em Vertov, em Flora, a 

tentativa de se criar a narrativa é que conduz ao loop. Pode-se falar ainda em edição paralela 

(alternância de objetos) ou na criação de metáfora imagética do desejo humano com tradução 

nas infinitas possibilidades de loops.  

Enfim, inúmeras relações e deduções podem ser tiradas deste experimento que usa o loop 

como estratégia à criação da narrativa, sendo que o mais significativo a ser apreendido é o 

fato de que recursos estilísticos simples e convencionais, de aplicação familiar, podem 

representar ótimas alternativas para lidar com linguagens em estágio de desenvolvimento. O 

que traz a idéia de que, inclusive, uma linguagem pode estar em constante desenvolvimento 

                                                 
133 Cineasta da vanguarda, que desenvolveu uma série de princípios e métodos de montagem. 
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através do experimento de diversas técnicas acessíveis. Não necessitamos descartar o material 

bruto, basta reconfigurá-lo. 

Recurso utilizado em Flora, a montagem espacial pode envolver imagens diferentes, em 

diferentes tamanhos e proporções, em uma mesma tela e, ao mesmo tempo, justapostas. Tal 

justaposição, segundo Lev, não resulta necessariamente em montagem; deve haver a 

construção de uma lógica. A montagem espacial seria uma proposta diversa da tradicional 

montagem temporal cinemática, baseada na lógica sociocultural da linha de produção 

(atividades simples, repetitivas e seqüenciais), que foi aplicada à lógica da programação e ao 

Cinema, de uma forma geral, em seu esquema de linha de montagem de cenas, exibidas uma 

de cada vez na tela.  

Este tipo de narrativa seqüencial mostrou-se incompatível com a tradição narrativa visual 

européia que esteve vigente por séculos, de acordo com a qual diferentes eventos ocorriam em 

um mesmo espaço, por exemplo, na pintura. Nota-se que a mudança do modo de produção 

influenciou a cultura, mudando o modo de pensar, agir e experimentar a existência de uma 

época, produzindo tecnologia correlata e formatando novos meios de expressão.  

Ao contrário do que ocorre com a narrativa cinematográfica seqüencial, na narrativa espacial 

todas as cenas ficam acessíveis ao espectador ao mesmo tempo. De acordo com o autor, não 

ocorreu desaparecimento total da narrativa espacial no XX, mas, assim como ocorreu com a 

animação, esse tipo de narrativa foi delegada a artes menores da cultura ocidental (como, por 

exemplo, quadrinhos).  

Em citação ao geógrafo Soja134 (1999 apud MANOVICH, 2001 p.230), Lev afirma que a 

marginalização da montagem espacial coincide com o declínio da imaginação espacial e do 

modo de análise social predominantes até as últimas décadas do século XX; só a partir da 

década de 70 começou a dar-se importância à geopolítica, à globalização, e a noção de espaço 

ganhou status.  

As tecnologias tradicionais de cinema e vídeo foram criadas para preenchimento completo da 

tela através da exibição de uma imagem por vez; os produtores tinham que ir contra tal 

tradição para fazer montagem espacial. A tecnologia se voltou para o elemento espacial, 

apenas com a programação de computador (a tela havia se transformado em display bit-

                                                 
134 SOJA, Edward, in History and Space, conferência na Universidade de Turku. Turku, Finladia. 02 out. 1999. 
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mapped; com pixels individualizados correspondentes a localizações específicas de memória, 

passíveis de atualização contínua). Quebrou-se a lógica uma tela-uma imagem, para a 

instauração da convenção uma tela-múltiplas informações, cada qual em seu próprio espaço. 

E tal lógica, incorporada à cultura visual, tornou-se uma tela de imagem em movimento para 

múltiplas imagens. Imagem como informação e acesso a informações; imagens não somente 

visuais: interfaces e instrumentos. 

Pode-se esperar que o cinema também caminhe nessa direção e se torne o que Lev Manovich 

chama de Macrocinema. Quando isso ocorrer, a narrativa espacial ressurgirá de fato.  

Um exemplo de uso da montagem espacial em uma narrativa televisiva em formato analógico 

é o caso do seriado 24horas135, em que a tela constantemente aparece dividida, sendo que os 

quadros mostram muitas vezes diferentes ângulos de uma mesma cena. Esse recurso estilístico 

visual tem intenção de dinamizar a noção do tempo, uma vez que a narrativa segue a temática 

da urgência e suspense que envolvem o cotidiano de um esquadrão americano de combate ao 

terrorismo. 

A lógica da substituição, característica do cinema, se rende à lógica da edição e da 

coexistência. Na montagem espacial, nada precisa ser esquecido ou apagado; podem-se 

acumular eventos e imagens enquanto a narrativa progride.  

A montagem espacial também pode ser vista como estética apropriada à experiência 

multifatorial e de múltiplas janelas propiciada pelas Intefaces Gráficas (GUI), que 

possibilitam acesso a múltiplas aplicações dos softwares ao mesmo tempo; usa múltiplas 

janelas para mostrar tanto dados como controles.  

A lógica da simultaneidade e do lado a lado, em nível de programação, corresponde ao 

paradigma object oriented (objetos que mandam mensagens um para o outro, todos ativados 

simultaneamente). Segundo Manovich, nas Interfaces Gráficas (GUI) o paradigma dos objetos 

ativados simultaneamente trabalha junto com as múltiplas janelas. O status da tela como um 

todo é afetado (tempo se torna igual a espaço).  

Transpondo esse conceito à lógica da tela de Cinema, surge uma nova linguagem audiovisual; 

o novo cinema, que não privilegia o sincrônico ao diacrônico, o tempo ao espaço, a seqüência 

                                                 
135 Direção de Joel Surnow, de 2003, produzido pela FOX 
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à simultaneidade. A montagem baseada no tempo (montagem seqüencial) não é mais 

importante do que a montagem espacial. 

E a espacialização traz ao audiovisual o caráter de informação, não apenas ilustração. 

De acordo com Lev Manovich (2001), a linguagem cinematográfica, que antes era uma 

interface à narrativa no espaço 3D, tem sido transformada em uma interface a todo tipo de 

dado e mídia, no computador. Elementos dessa linguagem aparecem nas Interfaces Homem-

computador (HCI) de uso geral, nas interfaces de softwares e aplicações, e em Interfaces 

Culturais. 

Lev Manovich (2001), considera o Cinema como uma interface de acesso à informação de 

eventos que tomam lugar no espaço 3D. A exemplo da pintura, o cinema como linguagem 

apresenta imagens de realidade visível, em um quadro retangular; sendo que a estética de seus 

arranjos da imagem pode ir da extrema superficialidade à extrema densidade, contendo grande 

número de informações e detalhes.  

Essa nova estética cinemática da densidade, que, segundo Lev, será instaurada com o 

Macrocinema (que o autor coloca como alta resolução em tela múltipla), é muito apropriada a 

nossa era, rodeados somos por uma variedade de informações altamente densas. Assim como 

trabalhamos em programas diferentes num mesmo computador e ao mesmo tempo, a 

informação apresentada simultaneamente é mais satisfatória, mais familiar. Não há espaço 

para estética do vazio ou simplista. Densidade de informação é a regra. O mesmo princípio 

faz-se valer no que diz respeito à potencialidade da TV Digital como proposta de transmissão 

e produção de conteúdo.  

Mais ainda; o autor coloca, baseado em Benjamim136, que além do grande número de 

informação que recebemos, essas informações têm origens e conteúdos dos mais diversos. É 

fato que a percepção manifesta-se de mesma forma em relação ao trabalho e ao lazer. Usamos 

as mesmas interfaces para entretenimento e para cumprimento de tarefas. Mas Lev, 

discordando de Benjamim, não vê na multiplicidade informativa elemento responsável pela 

perda da percepção e sim como algo a ser explorado. Para Lev Manovich (2001), a densidade 

de informação deve ser analisada como possibilidade estética do uso do computador, um 

aparato-experiência chave à vida moderna. 
                                                 
136 Benjamim, Walter. The work of art in the ageof machanical reproduction (1935). In Iluminations. New 
York: Harcourt Brace Jovanovich,1968. pgs . 665-81. 
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Do mesmo modo que o Cinema é forma de acesso, ou seja, uma interface a base de dados no 

computador, o computador usado como aparato, em termos técnicos (produção de material 

para cenas), e fonte de recurso estético (configuração de narrativa em linguagem que se utilize 

das propriedades do meio) pode ser base ao Cinema digital ou Macrocinema.  

A potencialidade e características exclusivas do meio podem afetar a forma de contar 

histórias, no cinema e na TV.  

Por exemplo: o Cinema pode ser usado tanto como código não aparente (filme Star Wars, que 

usa o código digital subjacente à imagem, código não aparente), quanto como código aparente 

(Lev cita como exemplo o filme de Vuk Cosic, que revela o código, as imagens do filme e 

códigos abstratos que as representam, coexistem de modo aparente).  

Cosic coloca em uma mesma tela o código ASCII (código de linguagem da programação 

resultante quando uma imagem digitalizada é mostrada na tela) e a própria imagem dele 

resultante, trazendo o que Lev chama de compressão artística (um correlato ao processo de 

compressão usado no processamento), ou seja, ele traduz o novo status das imagens em 

movimento, para códigos de computação. Em outros termos, ele metacontextualiza a 

imagem ao colocá-la lado a lado com a sua representação numérica.  

Usamos o neologismo para indicar a criação de uma espécie de metaimagem digital, que só 

entendemos como releitura da imagem digitalizada, porque está inserida no contexto da 

linguagem da programação, que se sabe numérica em suas vias tradutoras de fonte analógica à 

fonte digital. Assim, temos a consciência de que está sendo mostrada a imagem 

representacional e que o número se refere à mesma imagem, digitalizada.  

Essa transferência é mais que metafórica; chamaria de metalingüística, uma vez que o código 

é lido com a imagem transncodificada. O código numérico não se trata de código numérico e 

nem de uma metáfora da imagem; trata-se da própria imagem explicando a si mesma, via 

mecanismos de programação.  

O filme de Cosic ilustra a sistemática da programação, que traduz o conteúdo mídiático de um 

formato obsoleto para outro formato. De acordo com Lev, desde a década de 60, a operação 

de tradução tem sido o centro da nossa cultura. Na era do computador, cinema, televisão e 

tantas outras formas culturais de narrar, ou seja, traduzir a experiência, tornaram-se códigos.  
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Em relação às tradições narrativas em ambientes computacionais, estaremos necessariamente 

nos relacionando com fórmulas, tanto fórmulas regentes da lógica numérica procedimental da 

programação (se X + Y = Z, então...), quanto com remodelação de fórmulas narrativas. Isso 

sem considerarmos que a programação em si já é uma narrativa, um modo de contar história 

do ambiente digital; ligações causais e coerência contextualizante regem sua lógica.  

Estamos lidando com fórmulas e constante releitura de fórmulas em diversos níveis que 

envolvem o conceito da narrativa: narrativa como conteúdo de mídia tradicional, narrativa 

como linguagem de Nova Mídia, narrativa como conteúdo de linguagem em nova Mídia 

(narrativa dentro da narrativa) e assim por diante, tantas quantos forem nossas necessidades 

procedimentais de reconfiguração e transferência de dados. 

Refinamento de fórmula é essencial à criação artística, de acordo com Murray, e não apenas 

em se tratando de criação artística em ambiente digital.  

A exemplo dos estereótipos literários, que são esboços generalizados do mundo, e a arte os 

refina e aperfeiçoa, a função do entretenimento está em reconfigurar o estereotipo e 

retrabalhar formatos desgastados e óbvios demais.  

Segundo Janet Murray (2003), a arte remodela as fórmulas para que correspondam melhor à 

experiência (que é mais sutil e individualizada), assim como a tecnologia reinventa algoritmos 

para potencializar e dar nova função aos processos computacionais. Tanto o estereótipo 

quanto sua remodelagem estão inscritos no repertório cultural e, portanto, estão inscritos na 

narrativa. Fórmula e função são padrões narrativos.   

A narrativa eletrônica traduzirá esse repertório a um outro estágio, facilitando a resignificação 

da estereotipia e transcendendo formatos já existentes. Para Murray (2003), ainda 

continuamos no estagio juvenil da narrativa eletrônica enquanto adquirimos prática na autoria 

procedimental. Mas já avançamos no estabelecimento das tradições que darão suporte à 

autoria, podendo especular sobre o que o meio digital será capaz de oferecer em termos 

concretos. 

Os mundos virtuais propostos por Janet Murray combinariam a atração imersiva da história 

autoral, à agencia ilimitada dos MUD’s. Mas múltiplos usuários desprovidos do controle de 

um autor teriam dificuldade em estabelecer questões-limites. Limitar não significa minar a 

imaginação do interator, mas criar claras convenções à participação. O autor deveria ser capaz 
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de improvisar junto com os interatores e criar eventos dramáticos adequados, aproveitando-se 

das ações espontâneas. 

Desenvolvem-se historias paralelas individuais (que também possuem delimitações 

participativas, ou seja, há intervenção de elementos involuntários propostos pelo ator), que 

afetam e são afetadas pelo enredo central. Para tal, seria necessária uma equipe maior de 

autores, organizada hierarquicamente, além do desenvolvimento de padrões de participação, 

programação de ocorrências que tornassem o mundo ficcional repleto de imprevisíveis, sem 

tolher a liberdade nem interferir no prazer de improvisar.  

Nas interações conjuntas para criação de acontecimentos involuntários, o autor procedimental 

especificaria os tipos de convenções estabelecidas, às quais os interatores teriam acesso, e as 

condições sob as quais o computador interferiria e como ocorreria. O autor procedimental 

poderia também determinar os padrões de audiência móvel (o que aconteceria na trama 

central, quem veria e quando). Teríamos uma história em que o poder imersivo do mundo 

oferecido reforçaria o prazer do papel representado. 

Também haveria a possibilidade de jogar individualmente, explorando todas as histórias, até 

exaurir as possibilidades de engajamento criativo pessoal. O universo narrativo, como 

especifica Janet Murray (2003), pode cativar por evocar fantasias, pois é domínio em que se 

participa ativamente sem exercer conseqüência no mundo real. 

O elemento mais importante do novo meio, de acordo com Janet, Murray (2003) é a sua 

natureza procedimental, a habilidade de capturar experiências como sistemas de ações inter-

relacionadas (como criar personagens modelando seus comportamentos, como criar enredos 

determinando as regras através das quais as coisas acontecem ou não, como estruturar a 

participação dos interatores num repertorio de gestos expressivos). Os esforços das pesquisas 

atuais têm sido neste sentido de amplo aproveitamento da natureza procedimental; e a noção 

de um meio procedimental que proporcione satisfação advinda da arte é muito recente (prazer 

aliado à funcionalidade soa quebra paradigmático-sociocultural, até religiosa).  

Matemática literária, Ciência artística, pesquisa militar para entretenimento, equações para 

resolver crises existenciais de personagens...Uma vez que compreendamos simulação como 

interpretações de mundo, o autor procedimental parecerá tão presente quanto o autor 

tradicional. Os ciberdramaturgos poderão criar mundos caleidoscópicos de diversidade, 
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capazes de traduzir a coerência e a visão uniforme que associamos à ficção no meio linear, ou 

melhor, capazes de transcodificá-las. O controle será exercido através das técnicas da autoria 

procedimental; o que não implicará audiência em segundo plano. Por meio da autoria 

procedimental, espectadores se transformam em interatores e se tornam aptos a manipular 

elementos, ao invés de apenas observarem. Agência configura-se como parte da experiência 

estética de navegação. 

A maior promessa do novo meio narrativo, para os autores pesquisados, é contar histórias 

sobre sistemas inteiros, o que remonta da original proposta cibernética de estudar sistemas 

complexos e demanda maximização de propriedades do meio e estudos contínuos da forma de 

fazê-lo.  

Um formato dos que mais explora as propriedades digitais como um todo é a simulação 

(adentramos, manipulamos, observamos o andamento). Podemos, então, esperar, segundo 

Janet, que os ciberdramas sejam criados em ambientes simulados e que capturem padrões de 

comportamento e relacionamento com mais clareza (afinal, estamos em nível de 

potencialização das propriedades essenciais ao meio digital, quando se trata de simulação). 

Uma possível trajetória apontada por Janet é que o meio volte-se em profundidade para a 

mente humana e abranja ainda mais o mundo social externo. 

Um meio linear não é capaz de representar a simultaneidade de pensamentos; não pode 

apreender os segredos de organização pelos quais o inanimado ganha a vida e galerias neurais 

tornam-se pensamentos. O ciberdrama seria capaz de tornar claros padrões mentais 

(capacidade de alterar a percepção a partir de revelação momentânea, de centrar-se na 

transformação redefinindo o quem sou/somos através da autoconsciência). No caso do 

ciberdrama simulado, potencializaria-se tal propriedade. 

A imaginação cibernarrativa salta etapas em métodos analíticos de compreensão, ajuda a 

conciliar a experiência subjetiva ao conhecimento científico. 

E a partir da renovação que envolve a relação sujeito-processos mentais, reconfiguram-se as 

demais (sujeito-sujeito, sujeito-entorno, sujeito-sujeitos). Sujeito sui generis, sujeito a todas as 

instâncias abarcadas pelos procedimentos que regem a consciência humana, transformada 

pelos recursos caleidoscópicos e pela habilidade de enxergar múltiplos padrões que capturem 

o sentido de indivíduo inserido em uma realidade global.  
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Até então, os meios de comunicação convencionais têm colocado frente a frente sujeitos e 

objetos desconhecidos, sujeitos e sujeitos desconhecidos. Sujeitos desconhecidos até de si 

próprios, uma vez que a evolução tecnológica nos possibilita ferramentas de análise e acresce 

autos à consciência, mas nossos processos mentais ainda não absorveram a mudança. Não 

fomos procedimentalmente programados para a multiplicidade de informações que recebemos 

e que compõe A Grande Informação: o mundo mudou... Ainda nos relacionamos com ele e 

seus implícitos (que são, de fato, virtuais, já que mundo sempre reconfigura), via padrões 

antigos formatados (nossas interfaces culturais da consciência). Não sabemos, portanto, o que 

fazer com a base de dados enciclopédica de informações que nos pedem, algoritmicamente, 

desesperadas, alguma função. O que se faz com tanta informação, sem os meios mentais 

necessários para processá-las? O que significam, o que significariam?  

Até agora, via meios convencionais de comunicação, temos aprendido a acenar “Olá!!!” à 

Rosa Púrpura do Cairo na tela de cinema; a outra mão, sentada à cadeira, e pipoca. A primeira 

mão, aquela que acena, se alterna ora ou outra, assinando que recebemos, sim, a essência do 

enredo, a metalinguagem, a relação ilusão-realidade... Está claro, claríssimo, o que a imagem 

quer nos mostrar!!!  

Mas há uma terceira mão; nem Woody Allen em sua escrita-roteiro, nem lanterninha ou 

vendedor de bala. Uma terceira, nem a segunda mão, aquela de entreter a língua com pipocas. 

Uma terceira: a tecniconsciência de terceira mão, rasa, mediocrizada; assassinando-nos como 

potenciais interatores.  

A exploração do espaço prevê uma única sociedade, mas não indica postura e localização do 

indivíduo nesta sociedade, que parece avançar muito mais rápido do que a capacidade humana 

de contextualização, se considerarmos as tradicionais formas de ver, entender e representar o 

mundo; as tradicionais formas de nos relacionarmos com a consciência. O ambiente digital 

caleidoscópico é essencial para sistematizar a multiplicidade crescente de um mundo-

organismo em evolução. Essencial para nosso próprio entendimento de quem somos, ou 

seríamos, teríamos sido; a nossa averbação de sentidos.   

Para Janet Murray (2003), nada há de mais difícil do que prever o futuro da arte, 

entretenimento e do software; só se pode, por enquanto, especular. Mas é fato que o 

computador é o meio de representação mais poderoso já inventado; e deve ser considerado à 

altura e a serviço da sociedade. Como meio de representação camaleônico, é capaz de 
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modelar e remodelar o mundo, adicionando suas próprias características aos meios 

tradicionais, os quais incorporam tão lúcida, rápida e alucinadamente.    

Todo a trajeto percorrido parece levar de volta ao problema inicial: a busca por uma 

linguagem da TV Digital, mídia em processo de digitalização, quase experimental. O intuito 

do trabalho foi abordar as características desse novo meio, via análise de outras mídias 

digitais implantadas (seus históricos, paralelos com a linguagem cinematográfica e narrativas 

tradicionais, processos e estruturas tecnológicas). Como se expressará a TV Digital? Tudo 

indica o mesmo caminho procedimental e narrativo: final não conclusivo.  
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5 A MÍDIA TELEVISIVA SOB INFLUÊNCIA DO MEIO DIGITAL  

 

No Capitulo 5, uma breve análise do panorama midiático televisivo, atentando a possíveis  

transformações tecnológicas  e culturais que a digitalização da TV acarretará, e tendo como 

referências as características e experiências desse novo corpo de mídias digitalizadas, com o 

intuito de propor uma linguagem própria.  

Próximo capítulo na história da convergência: A TV como Nova Mídia. 

A pergunta? Em configuração...   

 

5.1 Mídia televisiva  

 

A televisão é, atualmente, o meio de comunicação mais popular de que temos notícia. Se 

considerarmos países em desenvolvimento, nos moldes do Brasil, o potencial da TV como 

ferramenta de comunicação torna-se ainda mais ampliado, devido à sua potencialidade de 

penetração e ao fato de possibilitar acesso à informação às classes menos privilegiadas em 

termos de condição social. Imagem e som aliados, veículos de fácil acesso em termos 

cognitivos, para transmissão da mensagem e informação.   

A televisão está presente em 90% dos lares brasileiros. Destes 90%, apenas 10% têm acesso à 

televisão de elite, à televisão por assinatura, via cabo ou via sinal digital. A grande maioria 

ainda encontra-se como público da TV aberta.  

Em se considerando a mídia televisiva como formato de comunicação de massa, temos a 

televisão como potencialmente e teoricamente o apelo mais democrático em termos de 

linguagem. Tal afirmativa pode ser feita em se tratando de acesso e penetração, sem 

considerarmos, contudo, os aspectos de conteúdo e qualidade da informação que, na prática, 

são transmitidos.  

Falta densidade à televisão, se analisarmos seu público não mais como meros espectadores, 

mas usuários das novas tecnologias de informação, e sob o aspecto da comunicação 
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expandida, introduzida pela interatividade proporcionada pelo advento e ampliação do uso do 

aparato digital.  

Temos, de fato, que a internet revolucionou a comunicação em termos de possibilidades, pois 

passou a promover a intervenção direta do receptor, transformando-o potencialmente em 

emissor-receptor. E é na interatividade proporcionada que considero residir a maior 

importância da internet, a introdução de um novo paradigma em relação à mensagem, um 

novo relacionamento com o conteúdo e, a partir daí, um maior controle do espectador 

(espectador-usuário) sobre a qualidade do que lhe está sendo oferecido e sobre o próprio 

processamento da mensagem.  

Talvez, via internet, possamos nos tornar melhores consumidores, mais aptos à escolha, mais 

adaptados à exigência qualitativa. Por que não dizer, melhores cidadãos? 

O que acontece quando a interatividade reguladora, advinda do amplo uso da internet, segue 

ao encontro da popularidade conquistada pela TV através de vínculo com o espectador, 

constituído ao longo de décadas? O que acontece quando a interatividade encontra a interface 

televisiva; mídia de maior penetração no mundo, interface cultural poderosíssima?  

Finalmente, a necessidade do consumidor-telespectador passa a ser suprida. A demanda dos 

públicos setorizados, a tendência detectada pela evolução do marketing de nicho e a 

customização parecem encontrar campo fértil em termos de comunicação, com o 

desenvolvimento da televisão digital. Televisão, interface cultural mais popular de que se tem 

notícia, agora associada ao meio digital (Lev considera televisão como interface derivada do 

princípio básico da linguagem do Cinema – o som aliado à imagem: audiovisual).   

Existem todos os aspectos qualitativos que envolvem a transmissão audiovisual feita 

digitalmente, mas tais aspectos técnicos, em geral, importam mais ao consumidor final, 

elitizado, que terá acesso à transmissão digital via televisores HDTV e, é claro, importam 

igualmente ao mercado televisivo do Brasil, que, segundo o ministro Hélio Costas, é um dos 

mais promissores. Sem contar que, devido aos aspectos técnicos, uma gama de profissionais 

será redirecionada e outros tantos surgirão adaptados a este mercado reformulado, 

redimensionado. Os designers, por exemplo, terão grande importância no desenvolvimento de 

uma linguagem de acessso mais apropriada à grande maioria de telespectadores que pouca ou 

nenhuma experiência têm com a interatividade proporcionada pelo elemento digital. De 
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acordo com Gunnar, em entrevista sobre a importância dos estudos para o desenvolvimento 

de um padrão nacional de transmissão, além desses aspectos técnicos introdutórios, que, sem 

dúvida, têm o seu nível de importância, a interatividade é a grande chave desse novo modelo 

de comunicação, como dito anteriormente. Interatividade popularizada.  

Todos terão acesso ao mecanismo de interação que a televisão aberta proporcionará. 

Mecanismo até então restrito aos usuários de computadores e internet (minoria no país). 

Todos terão acesso à consciência da escolha, ao direito à customização, à possibilidade de 

direcionar os próprios interesses, mesmo que esses interesses estejam, de certa forma, 

direcionados (não se pode falar de liberdade totalitária quanto ao acesso à informação).  

Existe na digitalização da TV aberta, prioritariamente, um caráter de extrema relevância 

sociocultural envolvida; talvez muito além do caráter mercadológico. Dependendo da forma 

como se instaurar a televisão digital e de como forem direcionados os objetivos de sua 

implantação (em termos de conteúdo e funcionalidade social), podemos estar diante de um 

mecanismo de alteração da realidade social sem precedentes. 

O intuito da pesquisa é entender um pouco melhor a mudança que o elemento digital 

fornecerá ao espectador e ao produtor de mídia televisiva, que, consideramos, não será uma 

nova mídia televisiva, mas uma Nova Mídia, responsável pela instauração de uma linguagem 

e de um espectador de que até então não se tem notícia. Não será televisão computadorizada e 

tampouco arquivo de imagens com características incorporadas da grande rede. Será Mídia 

sem precedentes.  

A Televisão teve suas transmissões iniciadas em 1935, na França e na Alemanha; nos EUA, 

em 1939 e no Brasil, em 1950, pela TV Tupi, em São Paulo. Desde o início, tornou-se o meio 

de comunicação mais eficaz para transmissão de informação, através da utilização da 

combinação das matrizes de áudio e visual na composição da mensagem. 

De início, a TV Tupi passou a se utilizar das fórmulas de transmissão do rádio (as 

radionovelas, por exemplo), uma vez que não existia ainda uma contextualização à 

transmissão do audiovisual. A partir da estética do rádio, foram desenvolvidos modos de 

melhor exploração do novo meio. A televisão derivou das formas de comunicação já 

conhecidas e populares (rádio e teatro).  
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Segundo Arlindo Machado, em “Televisão levada a sério”, antes da TV e do rádio, as artes 

performáticas eram as únicas formas de expressão em tempo real; a presentidade relacionada 

à presença física do ator ou cantor era essencial. Outros meios, como a foto e o disco, eram 

meios de recordação, tendo acontecido apenas no momento do registro. Com a TV, existe o 

registro da presentidade. A operação em tempo presente é, segundo Arlindo, a maior novidade 

introduzida pela TV. Há a possibilidade de o telespectador receber à distância eventos que 

estão ocorrendo no momento da transmissão.  

A aceitação do novo meio foi imediata e um ano depois, em média, 7 mil aparelhos estavam 

instalados em São Paulo e no Rio; e outras emissoras começaram a surgir. Na década de 60, o 

governo passa a fazer uso das transmissões (foi transmitida a inauguração de Brasília), já 

atentando ao grande potencial proeminente.  

Nesse período surge o VT (videotape), gravação prévia para posterior transmissão. A 

produção, a partir daí, passa a ser mais elaborada, e o improviso característico do início das 

transmissões ao vivo, ou melhor, da inexperiência das transmissões, foi substituído pela 

elaboração e busca por maior qualidade de programação. Desenvolviam-se os conceitos de 

montagem e direção dos programas na televisão.  

A transmissão via VT também possibilitou a expansão do mercado publicitário. A TV Globo 

passa a adotar uma grade de programação rígida, o que possibilitaria a fidelização de público. 

Ao final da década de 60, o número dos televisores ultrapassa 700 mil. As estações terrenas 

de recepção e difusão de sinais por satélite artificial são implantadas. Rompe-se, a partir de 

então, a barreira do acesso à imagem à longa distância, ao vivo (caso da transmissão da 

chegada do homem à Lua). 

Na década de 70, a Globo passou por um processo de reestruturação de aparelhos e equipe, 

para transmissão da imagem em cores. Em princípio, apenas pequena parte da programação 

da Globo era transmitida em cores; mas, mesmo assim , foi a  partir dessa diferenciação que a 

emissora passou à liderança de mercado.  

No fim da década de 70, os aparelhos ganharam preços mais acessíveis e a classe média foi 

incorporada como telespectadora. A TV explode em termos de vendas publicitárias e em 80 

torna-se acessível à grande maioria da população. Televisão se torna instrumento de 

influência de consumo.  
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Na década de 90, a TV volta-se cada vez mais ao lucro e às novas possibilidades de 

exploração do mercado. Merchandising, testemunhos de personalidades, criação de 

celebridades televisivas trazem a expansão do mercado publicitário. Esse novo perfil, baseado 

em lucro e na venda de horários, traz o conceito das produções barateadas e mais adequadas à 

pesquisa de opinião pública. Uma conseqüência destrutiva é a queda de qualidade da 

programação e seu direcionamento exclusivo às causas exclusivamente mercadológicas. 

Para Maria Luiza Belloni137, o meio televisivo veio, aos poucos, tornando-se Instituição, 

quando, de fato, deveria ter o status de ferramenta, instrumento de mediação, facilitador da 

relação.  

Assistimos continuamente à banalização da informação, sua redução a conteúdos imediatistas 

e sensacionalistas. Busca-se a venda fácil, descompromissada de reflexão, desistente de 

qualquer tentativa geradora de conhecimento. 

A autora atenta para a fragilidade da criança, em termos de recepção das mensagens emitidas 

no meio televisivo. O público infantil é ainda desprovido dos filtros necessários à reflexão, 

absorvendo indiscriminadamente teores, muitas vezes, apelativos e sem qualquer cuidado 

inerente ao desenvolvimento de seus processos cognitivos. 

De fato, aí reside o maior problema: a relação receptor-informação, que tem seu fator 

determinante nos filtros do sujeito, geralmente desprovido de elaboração reflexiva. 

Lembrando que estamos em contexto terceiromundista e que a questão de falta de preparo 

intelecto-cultural é evidente. A autora aponta para a situação da criança como frágil receptor, 

mas o problema da massificação da informação e da falta de conteúdo relevante não se 

restringe ao universo infantil. 

Quando falamos em televisão, também estamos nos referindo a comunidades, à socialização; 

no entanto, as comunidades de espectadores, definidas como público-alvo, são nichos 

consumidores com um mesmo gosto contemplativo. Se é que em se tratando de mídia 

televisiva podemos falar em afinidade com os produtos produzidos; talvez audiência seja puro 

determinismo, imposição, falta de alternativas.  

                                                 
137 BELLONI, M. Luiza e cols. – A formação na sociedade do espetáculo. São Paulo: Loyola, 2002.i 
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Não há interatividade na prática convencional de produzir para TV, e interatividade, em 

comunicação, é caminho sem volta. Não há como desaprendê-la ou relegar a segundo plano 

seus princípios construtivistas, as possibilidades de ação que propõe ao sujeito.  

A televisão convencional deve, sim, partir para o direcionamento de público ainda maior, a 

divisão por nichos, mas como prenúncio de diálogo. Caminhamos para a interatividade em 

TV, que tem seu nível mais elevado e realmente dialógico na TV digital. 

Os televisores capazes de receber sinal digital, ou o conversor que será produzido, processam 

dados como computadores138.  

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), participante no consórcio realizado entre diversas 

organizações para o desenvolvimento de um padrão nacional, realizou uma série de 

demonstrações, levando em consideração algumas experiências relativas à interatividade.  

Segundo Guido Lemos, um dos responsáveis, o objetivo das transmissões digitais em jogos de 

futebol, por exemplo, é levar ao espectador a experiência do estádio. A imagem transmitida 

digitalmente seria a mesma da emissora normal, mas o som poderia ser dos torcedores. Se 

houver um canal de retorno de sinal (telefone ou outro aparato ligado à TV), os espectadores 

poderão se comunicar com outros torcedores.  

A UFBP também demonstrou uma aula virtual, em que o próprio professor resolve o que vai 

passar na seqüência de sua exposição via um controle remoto (espécie de videoconferência). 

O usuário ainda pode responder questionários de múltipla escolha e fazer perguntas enquanto 

assiste aos programas.  

A interatividade ainda não foi testada em programas de TV, mas Guido sugeriu que poderia 

ser usada como recurso de linguagem para, por exemplo, fazer enquetes em tempo real.    

Outro exemplo realizado em uma parceria MEC-Mackenzie foi o TV Escola Digital, que 

disponibilizava aulas virtuais, com acesso à orientação de professores, amplo conteúdo para 

pesquisa e, inclusive, testes on-line. 

                                                 
138 Cruz, Renato.“TV Digital dá mais controle ao espectador”. O Estado de São Paulo 11/12/05 
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Belloni é uma autora que propõe o uso da TV como recurso didático-pedagógico. Que seja 

feita Educação para a Mídia, que a mídia insira-se em seu contexto de meio de comunicação, 

ferramenta, e não Instituição geradora de parâmetros sociais e culturais. 

A definição de informação difere da definição de comunicação. Informação é, segundo 

Belloni, instrumento para a geração de conhecimento. A Educação a Distância em ambientes 

virtuais busca geração de conhecimento, construção baseada na experiência compartilhada e 

na interatividade. Os ambientes virtuais proporcionam em relação aos presenciais melhores 

condições a que o sujeito se exponha, uma vez que ele está protegido do embate direto, face a 

face, com os demais (isso é de extrema valia àqueles mais retraídos, geralmente excluídos de 

interações presenciais em grupo pela própria timidez).  

Outra grande vantagem é a capacidade de armazenar informações (tudo poderá ser revisto 

posteriormente, verificado, comprovado, consultado). 

E, retomando a questão da mídia como instrumento e não fim em si mesma, encontramos 

perfeito exemplar na Educação a Distância em ambientes virtuais; já que a base, nos 

ambientes virtuais, é a interatividade.  

Em se tratando de TV, sabemos que o futuro aponta na mesma direção. Ótima oportunidade 

para aí inserir e pensar Educação de fato como elemento de base, Instituição que é. Assumi-la 

como presente em todas as instâncias sociais. Já que o meio anda educando, que eduque com 

Educação. É dever dos profissionais de Educação e de TV elaborar, em comum acordo, 

conteúdo relevante e de caráter instrucional. 

Em contraponto à mercantilização da TV e em concordância com o ideal instrutivo proposto 

por Belloni, surge, ainda na década de 70, a TV Cultura, pública e de caráter educativo. Ao 

longo do período de desenvolvimento da mídia televisiva nacional, outras iniciativas 

relacionadas ao resgate de interesses culturais e sociais apareceram, mas quase sempre tais 

iniciativas estiveram ligadas a recursos governamentais escassos e, devido à falta de 

patrocínio, esbarram em limitações como baixa qualidade técnica, poucos recursos para 

produção, ou mesmo falta de uma linguagem atrativa capaz de competir com um mercado 

focado quase que exclusivamente no entretenimento. 
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Analisemos a TV Cultura. 

A TV Cultura é propriedade da Fundação Padre Anchieta, instituída pelo governo de São 

Paulo em 1967. A Fundação é entidade de direito privado, custeada por recursos próprios, 

obtidos de iniciativa privada; possui a emissora de TV e duas rádios.  

Sempre voltada ao caráter educativo e informativo, a emissora passou por reformulação na 

programação. Como princípio anterior a qualquer interesse mercadológico, a emissora 

mantém a qualidade como condição da programação. Essa parece ser a sua principal 

característica e o que, a certo ponto, a fez um tanto à margem do processo produtivo no 

mercado audiovisual, extremamente voltado à questão de vendas.  

Ironicamente, seu diferencial qualitativo, ainda que reconhecido (a Cultura é constantemente 

contemplada com inúmeros prêmios), levou-a a uma crise por falta de patrocínio e verbas 

suficientes para maiores e mais ousadas produções.  

A mudança veio no final do ano passado, com a reformulação da grade e abertura aos 

anunciantes. Lançando-se de forma mais agressiva no mercado, desde 2004, hoje a TV 

Cultura conta com verbas provenientes do governo, de anunciantes, da venda de produtos, 

prestação de serviços, de consultorias prestadas e outras parcerias139.  

A Cultura trabalha com a segmentação horizontal de público, ou seja, é uma única emissora 

que cria programação diversificada e bem característica para cada público-alvo. É a filosofia 

da TV a cabo (programação diferenciada e segmentada), só que a segmentação não é feita via 

canais e sim distribuída dentro de uma grade única. 

Assim a TV Cultura, em um só canal, engloba áreas muito específicas e trabalhadas em 

profundidade com extrema qualidade: programas educativos, de entretenimento, jornalísticos, 

culturais e transmissões esportivas. 

Talvez a iniciativa da TV Cultura, guiada pela qualidade e diversidade de programação, seja 

exemplo útil à TV aberta digital. Um outro exemplo de iniciativa correlata é a TV 

Universitária. 

                                                 
139 Convênio TV Mackenzie e TV Cultura foi assinado recentemente, prevendo intercâmbio de programação. 
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As emissoras de televisão universitárias têm se constituído, a partir dos meados da década de 

90, com o intuito de levar ao público o conteúdo produzido nas universidades, via esse 

veículo de grande penetração, que é a TV.  

De caráter essencialmente sociocultural e educativo, a TV universitária ganhou mais força 

com a criação da ABTU (Associação Brasileira das TVs universitárias), que tem como 

principal função ser instrumento técnico e político de regulamentação destas entidades 

televisivas que partilham de um mesmo perfil de produção e conteúdo. Trata-se de um novo 

segmento no audiovisual do país, que apóia as universidades que queiram voltar-se à 

produção de audiovisual, independente do formato (transmissão VHF, UHF, cabo, satélite ou 

internet). A grande contribuição da entidade é o trabalho em prol da formação de um melhor 

espectador.  

Segundo Gabriel Priolli140, a televisão universitária não apenas é um novo segmento na área 

televisiva, como, também, um dos segmentos que mais cresce (em média, três novos canais 

por ano), indicador de que as universidades e instituições de ensino estão deixando para trás 

paradigmas contra a eficácia dos meios de comunicação de informações e passando a usá-los 

em prol de seus objetivos socioculturais como instituições educacionais que são.  

Surge o conceito de que televisão também pode ser instrumento acadêmico, não apenas de 

produções realizadas dentro da universidade, mas de divulgação de conteúdos acadêmicos. No 

entanto, Gabriel aponta para graves deficiências no que diz respeito à qualificação dos 

profissionais, das possibilidades técnicas e recursos destinados às produções universitárias, o 

que acaba tornando-a à margem do mercado televisivo como um todo, e, de certo modo, 

distante do público potencial que ambiciona alcançar. A expansão deve estar aliada à 

qualidade. 

A televisão universitária surgiu de início como vertente da televisão educativa; não havia 

conteúdo produzido pelas universidades, sendo derivado das emissoras educativas.  A TV 

Universitária como produção de conteúdo universitário surge apenas em meados de 90, 

advinda da tendência de segmentação trazida pelo conceito da transmissão via cabo.  

Segundo a lei regulamentadora da TV a cabo, as emissoras eram obrigadas a transmitir canais 

básicos, gratuitos, tanto para provedores de conteúdo quanto para assinantes; a lei chega a 

                                                 
140 Atual diretor da TV PUC 
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especificar a transmissão de um canal universitário. Via este incentivo, surge, então, a TV 

universitária, como canal de TV assegurado por lei. Muitas universidades passaram a produzir 

conteúdos e a transmiti-los. A internet foi outro veículo de transmissão que impulsionou a 

televisão universitária e pôde ampliar o seu público. 

Mas quais os reais potenciais da TV universitária no panorama audiovisual brasileiro?  

Para responder a esta questão, Gabriel Priolli lança mão de outra tão ou mais importante. O 

que vem a ser, afinal, televisão universitária?  

Definição: Segundo ele, a visão considerada pela maioria das pessoas, tanto público quanto 

aqueles envolvidos na produção de mídia televisiva, é de que TV universitária tem caráter 

imaturo, laboratorial. Outra visão ainda é a da identificação exclusiva de conteúdo com o 

público estudantil, independente de seu modo de produção (pode ser feita por profissionais do 

mercado ou por estudantes), que vem a ser o modelo compartilhado pela maioria dos canais 

estrangeiros. Há uma terceira forma de se conceber a televisão universitária, que a coloca 

como veículo de expressão e fonte de informação do público que compõe o universo 

acadêmico (professores, estudantes e funcionários). Segundo esta concepção, o 

entretenimento é deixado para trás.  

Para Gabriel Priolli, esses três modos de conceber televisão universitária são limitadores, cada 

qual a sua maneira. Por que destiná-la a apenas um tipo de público ou condená-la à restrição 

de conteúdo, enquadrá-la em linguagem restrita? Segundo o diretor da ABTU, uma televisão 

universitária deveria ser concebida a partir da utilização dos recursos e diferenciais que só 

uma instituição de pesquisa poderia fornecer à produção televisiva, mas colocando o 

conhecimento que a universidade produz em favor de uma mídia televisiva no amplo aspecto 

da palavra, feita para ser vista, feita para ser de grande público atrativa e apta a produzir 

entretenimento de qualidade (todo público pode interessar-se por questões relevantes, cultural 

e socialmente; o entretenimento pode ser inteligente).  

De fato, a televisão universitária pode ser um caminho para a criação de um novo tipo de 

público, tanto quanto é a internet, e será a TV Digital. 

Legislação: Uma outra questão de relevância a ser discutida no âmbito da evolução da 

televisão universitária é a questão legal. De acordo com a lei que aprova a transmissão de 

canais básicos gratuitos via cabo, que especifica “um canal universitário, reservado a uso 
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compartilhado entre universidades localizadas no município ou municípios de utilização do 

serviço”, os produtores devem ser Universidades e não Instituições de Ensino Superior (IES), 

o que, na prática, constitui-se absurdo. Não há qualquer diferença entra a capacidade 

produtiva de Universidades e Instituições de Ensino Superior. Ou seja, Centros Universitários, 

Faculdades e Institutos não estão amparados por lei.  O que ocorre na prática é que outras 

Universidades convidam as IES a participar da programação, exceto em lugares onde há 

saturação de instituições e, portanto, a grade torna-se insuficiente. A implicação desta lacuna 

da lei é que muitas faculdades que poderiam oferecer ótimos conteúdos ficam de fora das 

transmissões.  

Dentro da própria Universidade, a produção da TV Universitária é pouco discutida e mal 

organizada. Segundo Gabriel Priolli, existem três formas comuns de organização dos núcleos 

de produção nas Instituições de ensino superior: 

- representadas pelas Faculdades de Comunicação, o que assume, de certa forma, um caráter 

laboratorial. 

- vinculada à Assessoria de Comunicação, como instrumento de apoio ao Marketing 

Institucional. Muitas vezes, uma produtora terceirizada é acionada para a produção de 

conteúdo, há pouca ligação com o universo de professores, alunos e funcionários. 

- como núcleo autônomo, como televisão cuja grade não tem objetivos laboratoriais e nem 

institucionais, mas apenas de produzir uma grade interessante e equilibrada. Este parece ser o 

modelo mais adequado ao crescimento da televisão universitária em direção ao mercado. Uma 

televisão que se visa profissional. 

Em termos de Brasil, o desenvolvimento da televisão universitária é desequilibrado; 

concentra-se, sobretudo, nas Regiões Sul e Sudeste, envolvendo em sua maioria Instituições 

de Ensino Superior de caráter privado; muitas, comunitárias (vinculadas a igrejas).  

Em São Paulo, o canal destinado às universidades é o CNU. 

O CNU é o canal transmitido pela Net e TVA, contando com programação fornecida por nove 

universidades de São Paulo, cada qual parecendo organizar a estrutura administrativa e 

produtiva à sua própria maneira.  
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Segundo pesquisa realizada pela Unicsul, sob coordenação de Vilma Silva, não há um único 

modo de operação que envolva ou direcione as universidades que compõem o canal. Em 

relação ao organograma da TV, em alguns casos, ela está ligada diretamente ao Marketing da 

Instituição, e, em outros casos, à mantenedora. Em relação aos aspectos técnicos, a produção é 

quase totalmente realizada dentro da universidade, utilizando padrões comuns a todas as 

instituições (formato Beta e DVCAM).  

A maioria das TVs não partilha sua estrutura com as Faculdades de Comunicação. No que dia 

respeito à contratação de funcionários, a média é de dez, com utilização de colaboradores e 

estagiários. Professores e alunos trabalham em alguns casos, sugerindo pautas ou mesmo 

como fornecedores de programação. A pesquisa detectou falta de intercâmbio entre as 

Universidades, muitas vezes repetem-se temáticas e fórmulas, uma vez que cada universidade 

preocupa-se com a organização de sua própria grade.  

De acordo com Gabriel Priolli, a maioria dos canais universitários é de Instituições privadas, 

o que levaria a certa distorção de seu caráter prioritariamente público e utilitário, levando a 

produções que visam à autopromoção da Instituição, fenômeno que até agora tem sido evitado 

via controle rígido através de uma legislação ética partilhada pelas próprias Instituições.  

De fato, como podemos ver, a tal mercantilização do ensino, que é tão temida pela academia, 

caso haja estruturação da televisão universitária para a profissionalização via impulso de 

verbas externas, pode acontecer de outras maneiras muito mais próximas e supostamente 

sutis, através da venda do próprio ensino como produto de mercado. 

O próprio conceito de Marketing tem mudado e as empresas buscam trabalhar o Marketing 

Social, apoio financeiro a iniciativas de caráter social; e a TV Universitária se enquadra nesse 

tipo de iniciativa. As Universidades deveriam acompanhar as tendências de mercado e 

participar em âmbito prático das mudanças que ocorrem na sociedade. A teoria, por vezes, é 

capaz de ser extremamente extenuante e pouco funcional. A própria universidade já é vista em 

si como produto de mercado, pecando, muitas vezes, pelo que oferece como serviço de 

ensino. A Educação é que vem se mercantilizando, e há muito tempo. Por que manter um 

preconceito infundado e sob bases hipócritas contra a profissionalização de um instrumento 

que se sabe, inclusive, muito funcional em termos de formação, criação e divulgação de bons 

conteúdos? 
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Finanças: uma questão gritante é a dos recursos. Como se sabe, a produção audiovisual é 

extremamente cara, se comparada a outros gastos que uma Instituição de Ensino Superior tem, 

comumente. Além do que, os gastos em audiovisual são de caráter emergencial, o que não 

corresponde à realidade despesa-receita das instituições. Trabalham juntas, dinâmicas 

extremamente diferentes de mercado.  

Quando a instituição é pública, tem-se uma situação ainda mais complicada, pois gastos 

funcionais da Instituição sobrepõem-se às necessidades consideradas supérfluas das 

produções universitárias.  

O diretor da ABTU sugere que a melhor solução à continuidade do crescimento é que a 

televisão universitária seja um órgão autônomo dentro da Instituição de Ensino Superior, com 

dinâmica financeira adequada ao ritmo de produção do mercado audiovisual. O potencial das 

instituições (conteúdo, pesquisa, público) pode e deve ser aliado à produção audiovisual, mas, 

para tanto, é preciso que haja certo distanciamento entre a área acadêmica e a área de 

produção audiovisual. Distanciamento necessário para que sejam vistos como atividades 

diversas; só assim alcançarão a desejada complementaridade. 

Atualmente, quem financia a produção da televisão universitária são as próprias Instituições 

de Ensino Superior. A legislação da TV a Cabo, de 1996, admite que as Instituições não 

podem arcar sozinhas com os custos exorbitantes da produção, abrindo caminho para verbas 

externas, desde que sejam considerados patrocínio e apoio cultural. Fica vedada a publicidade 

comercial. Deve ser mantida primordialmente a qualidade da programação141 (em termos de 

conteúdo, já que, tecnicamente, deixa-se a desejar), e jamais perder o caráter informativo e de 

veículo de pesquisa relevante.  

Essa posição contrária à publicidade soa contrária ao mercado e induz anunciantes a 

enxergarem a televisão universitária com olhos caridosos, o que não é nenhum pouco 

saudável ao seu bom desenvolvimento. Como conseqüência, continua-se com programação 

fraca, pouco público e, portanto, sem recursos para pleitear patrocínio interessado em 

mercado real; exceto aqueles caridosos. A Instituição acaba por nunca adentrar de fato no 

mercado televisivo.  

                                                 
141 Leia-se conservadorismo, por falta de verba e opção. 
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Na verdade, a inexperiência no setor de administração de recursos captados, e mesmo na 

captação de recursos, é tanta, que tampouco se sabe o que exigir de um patrocínio. Apesar do 

potencial, tanto em termos de público, quanto de conteúdo (afinal, estamos tratando de 

entidades relacionadas à pesquisa), a televisão universitária está muito à margem do mercado. 

O governo, por sua vez, não contempla de forma direta a televisão universitária, mas apenas 

projetos isolados vinculados à pesquisa. 

Segundo Gabriel Priolli, a profissionalização da televisão universitária é objetivo, mas existe 

um longo caminho a ser percorrido, a iniciar da quebra de paradigma vigente dentro da 

própria instituição de ensino, que considera profissionalização e questões de mercado como 

vinculados à mercantilização do ensino. Por que não fornecer um produto de qualidade ao 

mercado? Por que não utilizar os recursos que só a universidade poderia, em termos de 

construção qualitativa de conteúdo e conseqüente construção qualitativa de público? 

Estaríamos exercendo, sem dúvida, uma grande função sociocultural, papel que, aliás, tem 

sido deixado a segundo plano pelas instituições de ensino superior, apáticas e pouco 

impulsionadoras da cidadania que teoricamente pregam.  

Propaganda Institucional e Marketing Social como apoiadores potenciais  

Para agir de acordo com a lei, existe a alternativa da propaganda educativa e institucional, que 

inclui o patrocínio e o apoio cultural. Estaríamos atuando com a comunicação empresarial em 

um aspecto mais relevante, a propagação dos valores intangíveis assumidos pela empresa; o 

que têm sido muito valorizados ultimamente, devido a grande concorrência e até equilíbrio 

em termos de qualidade de produtos oferecidos.  

Além de eficaz neste sentido, a propaganda institucional ainda é relevante e lucrativa à 

empresa, no aspecto de ser direcionada a diversos tipos de públicos, tanto externos, quanto 

internos, canais de distribuição, imprensa, opinião pública, etc. Em termos de logística ligada 

à filosofia da empresa, é extremamente interessante, por fornecer a noção de valor e 

identidade unificada.  

Além da Propaganda Institucional, o Marketing Social está cada vez mais sendo utilizado 

pelas empresas (mesmos motivos citados acima). A ação social, além de seu aspecto 

fundamental de cidadania, contribui para a formação de imagem altamente positiva da 

empresa. E mesmo sob o argumento de que estamos diante de uma forma disfarçada de 
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capitalismo selvagem, ainda assim há de se considerar que a iniciativa é socialmente 

funcional; e mesmo que só considerássemos a iniciativa social como elemento de 

diferenciação para objetivos mercantilistas e incentivo à competitividade, estaríamos nos 

referindo a uma competitividade que geraria resultados de valia em aspectos que extrapolam 

questões estritamente mercadológicas. Seja qual for o objetivo da empresa, o Marketing 

Social traz resultados benéficos. 

De acordo com André Macedo Gonçalves, em sua monografia “Propaganda Educativa 

aplicada à TV Universitária”, todo tipo de instituição poderia adotar esse tipo de propaganda 

ligada a questões socioculturais.  

Ele conceitua como Propaganda Educativa aquela que tem como objetivo a transmissão de 

conhecimento e a educação, destinando-se à sociedade em geral e não apenas a um público 

específico; e sem qualquer aspecto que envolva diretamente a comercialização.  

Um exemplo disso é a iniciativa da gravadora Trama, em seu projeto Trama142 Universitário. 

Não há qualquer tipo de incitação ao consumo; apenas mecanismos de ação desenvolvidos 

dentro do ambiente universitário, desde shows gratuitos com artistas que não são 

exclusivamente da Trama, até promoções, veiculação de conteúdo audiovisual produzido 

pelas Universidades via Internet, passando por palestras dadas por profissionais de diversas 

áreas nas universidades, banco de cadastro de currículos e agência de notícia. Por trás do 

projeto estão três grandes empresas líderes de mercado: Vivo, Phillips e Natura. Esses três 

principais patrocinadores aparecem apenas com logotipo associado à marca Trama143; não há 

qualquer incitação à compra de produtos. Pode-se dizer que se trata de uma Propaganda 

Educativa, ainda mais por estar estritamente ligada ao ambiente universitário, inclusive dando 

aos veículos universitários de todo o Brasil condições de melhor exposição e troca de 

material.   

Segundo André Macedo, considerando diferentes objetos, toda Instituição pode fazer 

Propaganda Educativa. O Governo pode fazer propaganda educativa com foco nas campanhas 

preventivas e informações de interesse geral. As associações de classe, com foco no papel que 

desempenham na sociedade. As ONG’s, via divulgação de suas conquistas. As Instituições 
                                                 
142 www.tramauniversitario.cm.br 
143 A intenção do projeto da Trama, segundo Alexandre Matias, editor de conteúdo, é reunir o que é produzido 
nas universidades. Existe um site onde conteúdos podem ser compartilhados e baixados pelas mídias 
universitárias do Brasil. O objetivo é que as mídias universitárias tenham o mesmo peso que as mídias 
tradicionais. “Site conecta mentes universitárias” por Rodrigo Martins 30/01/06 
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sem fins lucrativos divulgando serviços que oferecem à sociedade; e as Instituições com fins 

lucrativos divulgando projetos e iniciativas sociais executados. 

Uma outra forma, diretamente ligada ao fomento da produção audiovisual, seria a formatação 

de programação de caráter social e informativo, fomentada pelas empresas (programação 

ligada ou não a suas áreas de atuação).  

A programação: outra questão relevante, segundo Priolli, é o conteúdo a ser produzido. Em 

linhas gerais, pensa-se em conteúdo desenvolvido na Universidade, vertido sob a forma 

atrativa de produção. Na prática, o que parece simples, devido à variedade e abrangência de 

temas e assuntos que se pode abordar em ambiente universitário, torna-se complexo, devido à 

falta de recursos. Costuma-se cair sempre na mesma fórmula, a mais barata e funcional, não 

em termos de atratividade. Faz-se o que é possível. Como resultado, tem-se uma programação 

de linguagem arcaica, repetitiva e quase sempre visualmente desinteressante.  

Em se considerando a questão de público-alvo, o problema intensifica-se. Uma vez que se 

detecta um público alvo, deve-se trabalhar em função dele. O que acontece se não se tem 

como trabalhar em função dele, ou seja, se não há os recursos e ferramentas (verba extra para 

produções maiores, profissionais específicos, recursos para publicidade, etc) necessárias para 

atingi-lo?  

De fato, é difícil estabelecer a priori um público, mesmo que o público considerado 

universitário englobe diferentes subpúblicos e nichos que poderiam ser explorados com 

sucesso (vide exemplo da grade segmentada horizontal da TV Cultura; o que a unifica é o 

caráter de qualidade da programação).  

Geralmente, quando tentamos simplificar a história e identificar público-alvo da TV 

universitária como público interno, cometemos o erro da estereotipia. Ou se produz o 

entretenimento raso para o jovem estudante alienado ou o conteúdo literalmente acadêmico, 

restrito ao entendimento de educadores hermeticamente orientados.  

Uma tendência observada por Priolli é a ênfase dada ao elemento textual nas produções, o que 

pode ser considerado tendência generalizada no mundo acadêmico, que quase nada se utiliza 

dos elementos audiovisuais, mas também é decorrente do fator custo de produção.  
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Em princípio, somos seres conceitualmente movidos a palavra. Predominam, na produção 

acadêmica, o gênero documental, as entrevistas e palestras, o que torna a grade pouco atrativa, 

de certa forma homogênea em termos de identidade visual, embora a diversidade de conteúdo 

a ser potencialmente explorada, devido à convivência de diversos níveis de experiência 

humana dentro de uma universidade, seja enorme. 

É nesse cenário de ampla potencialidade, e ainda certa inexperiência e descomprometimento 

mercadológico, que a TV universitária propõe-se como bom campo à exploração 

experimental da TV digital. Isso já tem sido feito em relação à pesquisa para definição de 

padrão de transmissão e outros aspectos técnico-operacionais144.  

Mas não se pode descartar a TV universitária como veículo de experimentação de linguagem 

e conteúdo a serem desenvolvidos pela televisão de transmissão digital, o que requererá muito 

mais que mera habilitação interativa por parte do receptor. Será necessário que se produza um 

novo tipo de pauta, mais aprofundada; e proposto a uma nova estética de apresentação. Muitas 

linhas de pesquisa universitária encontrariam base concreta de atuação.      

 

5.2 Tecnologia em Televisão 

 

A televisão tem sido, desde a sua introdução, o principal meio de transmissão de informações, 

por potencializar a mensagem, aliando o som à imagem. Assim considerada, logo se tornou o 

meio de maior intervenção no quadro sociocultural brasileiro e, em sentido mais amplo, 

mundial. A partir da década de 70, a TV passa a sofrer influência da digitalização, mediante o 

desenvolvimento da computação gráfica, que teve como conseqüência a mudança no 

tratamento do audiovisual.  

Pode-se dizer que, em relação ao aspecto digitalização da TV, ocorrerá a difusão das novas 

tecnologias de produção e manipulação da imagem e conseqüente popularização desse 

processo.  

                                                 
144 O Mackenzie inaugurou em junho deste ano a Mostra laboratório do sistema brasileiro de TV digital, com o 
intuito de tornar públicas as pesquisas na busca por um sistema brasileiro. Na mostra, que contou com a 
presença dos pesquisadores envolvidos, reitoria da Universidade e diretoria da faculdade de Engenharia, 
exemplares de TV´s, set top boxes e trasmissão via celular. 
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A digitalização, ao possibilitar maior interação entre espectador (ou usuário) e mensagem 

recebida (ou melhor, produzida-recebida), trará um novo consumidor de TV, um espectador 

habilitado a atentar à qualidade de programação, habilitado a um novo tipo de zapping, à 

potencialização da escolha (ainda que essa escolha esteja limitada pelo número restrito de 

possibilidades de programação). A digitalização será uma alternativa ao desgaste da televisão 

brasileira; assim como foi a TV por assinatura, introduzida em 91 pelo grupo Abril: a TVA, 

iniciativa logo depois copiada pela  Globo, que implantou a Globosat.  

Na década de 90, as transmissões passaram a ser via cabo, tendo gama maior de canais e 

estando isentas de interferência. As inovações técnicas qualitativas trazidas pela TV por 

assinatura são diferenciais importantes, mas a principal diferença acrescida centra-se na 

customização de canais e na busca pelo atendimento da demanda dos públicos A, B e C, 

segundo a própria ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura).  

A difusão da TV por assinatura, inicialmente, não atendeu às expectativas, pelo menos não 

tanto quanto o esperado; e um dos argumentos seria o preço elevado. Mas o fato de as 

produções transmitidas serem totalitariamente estrangeiras, longe de nossa realidade e muitas 

vezes do interesse geral, também foi fator relevante para o insucesso inicial.  

Com a introdução de programação nacional e menores custos ao acesso, o conceito TV por 

assinatura expandiu-se, trazendo, sobretudo, um telespectador mais exigente e consciente do 

mecanismo de escolha em relação ao que assistir.  

Tal conceito, de espectador mais consciente, prepara o espectador à real customização da 

programação que será possibilitada pela TV Digital. Ainda assim, prepara uma pequena 

parcela da população (10% dos 90% de lares que possuem aparelhos de TV). A customização 

da programação deveria ser aplicada à grande maioria dos telespectadores, obrigação da TV 

aberta, que só será possível com o advento da transmissão digital.   

A TV Digital145 

Podemos dizer que os estudos para desenvolvimento de televisão em alta definição foram 

motivados pela utilização das telas mais largas no cinema. Ampliava-se a visão periférica, 

                                                 
145 As informações a seguir foram extraídas dos sites da Anatel, Ministério da  Comunicações, DigitalTv, 
Mackenzie, CPqN; suplementos Link (Estado de São Paulo). Mas muito do conteúdo tem sido constantemente 
alterado e acrescentado, devido à eminência da decisão final sobre o padrão e as constantes mudanças devido 
aos interesses conflitantes dos diferentes atores envolvidos. 
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que, aliada a uma melhor qualidade de imagens e exposição de sutilezas, provocava a 

sensação de participação no filme. Essa suposta interatividade agradou o público.  

Na década de 80, a Sony e a NHK oferecem aos produtores de filme um sistema de alta 

definição, resultante de pesquisas tecnológicas iniciadas na década anterior.  

O novo sistema permitia maior detalhamento da imagem, além de gravação, exibição e edição 

imediata, seguida da transferência para filme. Para que o sistema pudesse ser adotado e 

introduzido em termos de mercado, foi necessária a ampliação da pesquisa, o que, 

futuramente, ocasionaria desdobramento de sua utilização para mídia televisiva; e início 

efetivo das pesquisas em transmissão de TV em alta definição. 

Portanto, o aparelho de TV em alta definição, HDTV (aparelho apto à tecnologia de 

transmissão televisiva digital) teve sua origem, primordialmente, na motivação causada pela 

utilização das telas wide screen no cinema. Ou seja, a tecnologia digital surgiu do interesse 

em tornar a relação entre público e produto audiovisual mais interativa.   

Para entender a transmissão: 

Os sinais de TV podem ser transmitidos via satélite (DTH – Direct to home), via Microondas 

(MMDS – Multifunctional multipoint distribution service), via Cabo e por meio Terrestre.  

Os três primeiros modos são utilizados para TV por assinatura, em muitos casos já em 

formato digital. No Brasil, a maior parte da transmissão é terrestre.  

Existem dois tipos de faixa: VHF, faixa 270 MHz (30 a 300 MHz – canais do 2 ao 13) e UHF, 

faixa 2,7GHz (300 MHz a 3GHz, canais 14 a 69), ambas operando em espaçamentos de 

6MHz para cada canal de transmissão. 

Em se tratando de sinal analógico, no Brasil, a largura da banda utilizada não chega a 6 MHz; 

é de 4,2 MHz. Neste sinal, são transmitidas informações de luminância, crominância, 

sincronismo, áudio estéreo e mono.  

A TV Digital deverá usar todo espaçamento de 6MHz, para que mais informações possam ser 

transmitidas, mas, ainda assim, será necessário um processo de compressão do sinal digital, 

para que não haja perda de informação, ou, caso pudéssemos falar em aumento de 

espaçamento, redistribuição de canais. 
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A transmissão do sinal digital trará uma série de novos recursos à mídia televisiva, o que 

implicará conseqüente apropriação de um novo modo de experimentar TV. 

As transmissões atuais operam em 480 linhas de resolução. A transmissão digital, em imagem 

HDTV, oferece 720 linhas de resolução horizontal no formato progressivo ou 1.080 linhas 

entrelaçadas, com padrão 16:9 (widescreen, que amplia a visão periférica, induzindo à 

sensação de realidade).  

As TV’s atuais operam com resolução de 210.000 pixels (pontos de imagem); a TV HDTV, 

com 2 milhões (isso implica detalhamento de cor, textura, profundidade). O som será 

inteiramente digital, Dolby 5.1, lembrando que, em se tratando de sinal digital, não há meio 

termo, imagem pouco nítida, ruído ou interferência; existe ou não existe sinal. 

Determinada emissora poderá optar por veicular um único programa. Nesse caso haverá 

transmissão de um único sinal; ou pode usar SDTV (Standard Definition TV), com até 4 

sinais de vídeo disponíveis (por exemplo, jogo de futebol com 4 câmeras simultâneas). 

Importante ressaltar que essas mudanças técnicas na imagem serão destinadas a quem receber 

o sinal digital em um televisor com tecnologia HDTV. Já a interatividade, que não depende da 

tecnologia do aparelho de TV, será benefício de todos aqueles que tiverem um decodificador 

de sinal. 

Todas as funções serão acessadas a partir de um painel de controle (funcionalidade do mouse 

aliado a interfaces de acesso), não havendo necessidade de outros meios de comunicação para 

efetuar interação usuário-emissora. Nesse caso específico, de interatividade em duas vias, 

deve haver canal de retorno através de um sistema de telefonia fixa ou móvel. 

Haverá possibilidade de transmissão de outros dados, além de áudio e vídeo, que poderão ser 

acessados na própria televisão (datacasting). Uma tendência apontada é o surgimento do t-

commerce e t-banking (atividades via TV). 

Para que sejam iniciadas as transmissões em sinal digital, será utilizado o set-top-box, um 

conversor que tornará compatíveis o sinal enviado pelas emissoras e o sistema de captação do 

aparelho de TV convencional. Assim, inicialmente, não será necessária a troca dos aparelhos 

(o que seria financeiramente inviável à grande maioria dos telespectadores, no caso do Brasil). 

No entanto, como descrito anteriormente, o set top box não permite que se usufrua da 
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qualidade técnica do audiovisual em sistema digital. Para tal, deve-se adquirir o aparelho 

HDTV (TV em alta definição), capaz de exibir com qualidade de imagem em até 1.080 linhas 

de resolução. 

Em termos de transmissão, temos hoje, como padrões de transmissão vigentes, o ATSC 

(EUA), o DVB (Europa), o ISDB (Japão) e o padrão chinês, ainda em desenvolvimento. 

Todos utilizam MPEG-2 (a mesma compressão usada no DVD para codificar sinal de vídeo). 

Para áudio, alguns usam Dolby ou mesmo o MPEG-2. A diferença entre os padrões está na 

modulação de sinal.  

A seguir, um quadro genérico sobre as especificidades de cada padrão: 

1-ATSC (Canadá, Coréia do Sul e Taiwan): não obteve muito sucesso; e um dos motivos é o 

alto custo dos aparelhos de HDTV e dos set-top-boxes. Além disso, 80% dos americanos 

possuem TV a cabo ou satélite. O sistema não permite recepção móvel (mas promete 

desenvolver até o final de 2006) e há necessidade de equalização para recepção de sinal 

multipercurso. Em multipecurso, os sinais percorrem caminhos diferentes até o receptor, 

chegando em intervalos de tempo diversos e, como o sinal resultante é dado pela soma de 

todos os sinais do percurso, a recepção fica prejudicada. 

2-DVB-T (Europa, Austrália, Singapura e Nova Zelândia): na Europa o sistema já está em 

transmissão; e na Inglaterra, particularmente, são mais de um milhão de usuários. O set top 

box é subsidiado pelas operadoras e a transmissão é cobrada. O sistema europeu é mais imune 

ao multipercurso do que o americano. 

3-ISDB-T (Japão): parecido com o DVB, mas mais vantajoso na flexibilidade de operação; 

possui grande potencial para transmissão móvel e portátil. Foi definido entre 1999 e 2000, 

após detecção das falhas no sistema americano. O padrão japonês foi recentemente escolhido 

para implantação no Brasil. 

4-Sistema chinês: há quatro propostas em estudo. O país optou por desenvolver o próprio 

sistema por questões econômicas. A china é fabricante de mais de 40 milhões de televisores 

por ano.  

No Brasil, assim como na China, um mercado astronômico está evolvido no processo de 

definição e implantação de um sistema (há mais de 57 milhões de aparelhos no país). E, sob 
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este aspecto, a questão da decisão tardia não foi prejudicial; afinal, a escolha torna-se de 

extrema importância à ordem socioeconômica. Resta saber se os motivos da demora foram 

essencialmente estudos direcionados a uma melhor solução em amplos aspectos ou 

meramente lobby político. 

Desde 94, estuda-se os padrões existentes através de uma associação entre SET (Sociedade 

Brasileira de Engenharia da TV) e ABERT (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), mas 

apenas em 98 iniciou-se um processo com o intuito de escolher um padrão para o Brasil.  

Mackenzie, ABERT e SET firmaram acordo em Novembro de 2002, com o objetivo de 

avaliar a evolução dos três sistemas vigentes (europeu, americano e japonês), através de testes 

laboratoriais e de campo, que resultaram em relatórios enviados à ANATEL, assessorada pela 

CPqD.    

A grande polêmica em torno da definição do padrão a ser adotado esteve no interesse por um 

modelo nacional de transmissão, com serviço gratuito (proposta lançada quando Miro 

Teixeira era Ministro). A CPqN também era desse partido e previa a criação de API 

(Aplication Program Interface) , que funcionaria como tradutor de dados do sinal digital , 

transformando-o em informações exibidas na TV. Corresponde a uma linguagem da 

programação, onde convergem som, vídeo e imagem para a criação de datacasting e 

interatividade.  

Política de adoção de um modelo nacional (Miro Teixeira) 

A política adotada inicialmente pelo então Ministro Miro Teixeira propunha o 

desenvolvimento de um sistema e padrão nacionais, além do desenvolvimento de camadas de 

subsistemas de recepção e transmissão que permitiriam a convergência de várias tecnologias 

em um mesmo suporte. Em termos econômicos, teríamos o desenvolvimento de subprodutos e 

royalties gerados pelos direitos autorais da pesquisa nacional. 

A digitalização dos meios de comunicação é considerada, de acordo com as diretrizes 

apontadas pelo governo citado, fator determinante das relações sociais, modo e organização 

da vida particular do cidadão e da capacidade produtiva do país. E, de fato, podemos afirmar, 

tendo base em Pierre Levy, que a digitalização da informação e dos meios de comunicação 

social é a etapa mais avançada do processo de democratização na sociedade do conhecimento.  
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O sistema brasileiro de TV aberta é um dos maiores do mundo e tem acesso gratuito. Uma 

média de 90% dos domicílios recebe sinal de TV. A programação é, hoje, a maior fonte de 

informação e entretenimento, o que implica tremenda responsabilidade cultural e de cidadania 

por parte da indústria da televisão.  

Pelo fato de termos diversos tipos de sinal que podem ser submetidos a uma gama de 

processos digitais, e não apenas sinais de vídeo e áudio, outros tipos de serviço podem ser 

transmitidos em um mesmo canal. A digitalização da TV implica criação de uma nova 

ferramenta de comunicação para inclusão social e surgimento de novos serviços e aplicações 

das telecomunicações baseados na interação usuário-operadora.  

A mesma operadora poderá gerar programas diversos simultaneamente, proporcionar aumento 

da qualidade do áudio e do vídeo e ser fonte de serviços. Potencialmente, usuário e operadora 

poderão interagir em um processo semelhante ao que ocorre através do computador; e o 

mesmo ocorrerá na relação usuário-usuário. Na prática, a interação ocorre mediante recursos e 

opções que as operadoras oferecem aos seus usuários (um leque predeterminado de opções).  

A total interatividade, em que o usuário é livre na composição da mensagem e escolhas, 

retirando-as de um potencial limitado, depende de um canal de retorno, que torne bidirecional 

a relação usuário-operadora146.  

A transição, no Brasil, tem sido encarada em seu aspecto técnico, ou melhor, estamos em um 

estágio prematuro de pós-definição de sistema, Janet Murray definiria como incunabular. 

Cada um dos sistemas vigentes (europeu, americano, japonês) foi concebido levando em 

conta as necessidades específicas do país ou região onde vieram a ser implantados. No caso 

do Brasil, optou-se por assimilar tecnologia/padrão japonês, o que deve requerer uma série de 

adaptações, inclusive em termos mercadológicos. 

Para Renato Cruz147(2005- report), é fato que atravessamos período de discussão sobre a 

convergência digital e seus possíveis modos de implantação, mas a TV, transmitida em todas 

as redes, dispositivos e lugares (de celular e internet, a linha telefônica, ipod e computador), 

não é apenas discussão em nível tecnológico.  

                                                 
146 Segundo Gunnar Bedicks, existem três tipos de interatividade na TV Digital. Uma via exemplos 
147 Cruz, Renato.TVs e operadoras em pé de guerra. O Estado de São Paulo, 31 dezembro 2005. 



287 

Produção, transmissão e direitos em mídia televisiva digitalizada são questões que envolvem 

atores outros, não apenas espectadores e consumidores de comunicação.  

Estão em jogo interesses das operadoras de telecomunicação, empresas de internet e 

emissoras de TV (podemos incluir aí as produtoras). Sem contar o envolvimento do governo, 

que em ano eleitoreiro acaba sendo concordante com o posicionamento em favor de seus 

interesses. De fato, talvez o espectador seja um pequeno detalhe. 

A TV aberta é uma indústria de integração de atividades, por natureza. Realiza, desde a 

produção até a distribuição, finalizando com a venda de espaço para anunciantes.  

Uma polêmica em torno da convergência de mídias envolvia operadoras de telefonia e 

emissoras de TV. As operadoras e empresas de internet passariam a distribuir conteúdo, 

atividade essencial à mídia televisiva TV. Mas não tão essencial assim às operadoras de 

telefonia, por exemplo, cujo faturamento chega a ser 30 vezes superior que o da TV (a Globo 

faturou, em 2004, U$1,42 bilhão; já a Telefônica, U$ 41,35bilhões). 

Para que um provável desastre não acontecesse, as emissoras recorreram à política (há muitos 

políticos donos de emissoras e todos os outros que necessitam delas para se eleger). O cenário 

de convergência, apesar de exigir cooperação entre emissoras e operadoras, configurou-se em 

disputa.  

Para José Francisco de Araújo Lima, consultor jurídico da Globo, as operadoras 

internacionais provavelmente esmagariam as nacionais e passariam a controlar não apenas a 

distribuição, mas a produção de conteúdo, trazendo muitos enlatados e comprometendo os 

recursos de produção. O Brasil exporta 25 mil horas de programação por ano, segundo o 

consultor; e seria uma pena desmerecê-las, degredando um mercado em expansão.  

No extremo oposto, teríamos as emissoras detendo total controle sobre a transmissão e 

exigindo taxas para ceder direito de transmissão. A reserva de caixa das grandes emissoras, 

que usufruem dos melhores e mais novos recursos tecnológicos, seria usada para destruir a 

concorrência no mercado de comunicação tradicional. 
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Não há qualquer regulamentação que preveja as novas relações entre atores do mercado 

audiovisual. Segundo Ethevaldo Siqueira148, a legislação brasileira de comunicação é uma 

colcha de retalhos, além de ser obsoleta (mais de 40 anos). O processo de convergência 

desafia a legislaçao, que não prevê qualquer caminho aos serviços como IPTV (TV via 

nternet) e a móbile TV (TV via dispositivo móvel), VOIP (telefonia com protocolo de 

internet) e união entre serviços fixos e móveis.  

Se a legislação não prevê a convergência, a convergência prevê uma legislação, caso 

contrário, sem princípios de acordo, nada poderá ser feito, mesmo que se tenha toda a 

tecnologia para isso.   

Tomando como exemplo o IPTV, a televisão digital interativa que usa protocolo da Internet, 

temos a televisão que se integra com outros aparelhos, como celular, telefone fixo, 

computador e rádio. A transmissão não diz respeito apenas ao vídeo, mas à videoconferência, 

chat na TV, partilhar arquivos e outras funções até então não integradas à TV convencional. 

Diferentes meios competem pelo mesmo usuário. Segundo Renato Cotrim, gerente nacional 

da Microsoft, se estivéssemos em âmbito apenas das transmissões de vídeo, estaríamos em 

competição em nível de preço apenas, não de formato, produção e distribuição. Serão 

necessários novos modelos de cobrança pelo serviço oferecido e novas formas de 

relacionamento entre emissoras e operadoras.  

E o cenário do setor comunicacional brasileiro, como descrito pelo estudo intitulado 

“Comunicações 2015- Aperfeiçoamento do modelo”, indica mercado crescente e futuro 

promissor. No entanto, o estudo recomenda algumas modificações essenciais ao setor, a serem 

adotadas pelo governo. Entre elas, a redução de carga tributária, estímulo à modernização de 

infra-estrutura e a programas de inclusão digital, simplificação de licenças e regulamentos que 

envolvam operadoras de telecomunicação, emissoras de TV por assinatura e radiodifusão, 

além de fortalecimento do órgão regulador. De fato, um novo órgão regulador, resultado de 

uma evolução da atual Anatel. 

       

  

                                                 
148 Siqueira, Ethevaldo. Vocação do país é produzir conteúdo - O estado de São Paulo, 10 novembro 2005. 
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A TV Digital não é apenas a evolução natural do sistema convencional de televisão, mas 

corresponde a uma nova plataforma de comunicação, cuja implantação causará impactos 

ainda não previstos.  

O mercado da televisão digital149 no país prevê movimento de U$ 100 bilhões em dez anos, 

mostrando-se bastante promissor. Segundo Guilherme Stoliar, diretor do SBT, as emissoras 

de TV, de qualquer forma, serão as mais prejudicadas, mesmo com a adoção do padrão 

japonês (deverá haver atualização de 8 mil pontos de transmissão: 400 emissoras geradoras, e 

7.600 retransmissoras). 

Enquanto as emissoras tomaram partido pelo sistema japonês, os fabricantes demonstraram 

claro interesse no sistema europeu, com o intuito de promover a tecnologia européia no 

Brasil. Uma coligação formada por fabricantes, a Coalizão DVB Brasil, com o apoio de 

alguns segmentos do governo, pretendiam adiar a escolha até o segundo semestre, alegando 

que os relatórios apresentados em favor do sistema japonês se mostraram tendenciosos. 

A grande desvantagem na adoção de um modelo de transmissão, já definido, está na 

inadequação, ou melhor, na necessidade de adequação à realidade brasileira, tão peculiar, 

dadas, não somente a vasta extensão territorial, como as amplas diferenças entre as diversas 

regiões do país.  

Outra desvantagem encontra-se na dependência tecnológica que isso inevitavelmente causará, 

sem falar no desperdício do material humano de pesquisa e no pagamento de excessivos 

royalties e licenças para uso do sistema escolhido. Na semana em que realizamos a revisão 

desta dissertação, o governo declarou que os estudos relativos ao desenvolvimento de um 

padrão nacional serão incorporados na implantação do sistema japonês. Resta saber o modo, o 

prazo e até que nível.. 

Os sistemas vigentes são compostos por blocos elementares e cada elemento comporta seus 

próprios padrões. Alguns blocos são equivalentes nos três sistemas, enquanto outros estão 

voltados aos interesses específicos dos países ou regiões em que são utilizados 

(aproveitamento de recursos técnicos e humanos).  

                                                 
149 Cruz, Renato.“Estrangeiros reforçam apostas na televisão digital brasileira”. O Estado de São Paulo, 02 
fevereiro 2006 - Caderno Economia do Estado de São Paulo) 
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Na proposta inicial, datada do Ministério de Miro Teixeira, a criação do sistema adequado à 

realidade nacional baseava-se nos seguintes objetivos: 

- busca por total interatividade para novas aplicações (internet, oferecimento de serviços, usos 

educacionais e culturais). 

- baixo custo ao usuário, uma vez que estamos falando de televisão aberta, o que corresponde 

a 90% da população brasileira . O governo Lula promete TV Digital gratuita. 

- flexibilidade para as operadoras escolherem especificidades de acordo com a região em que 

estão atuando. 

- estímulo à adoção desse novo sistema por outros países, sobretudo latino-americanos, 

inscritos em realidade socioeconômica próxima à nossa. 

Essa adequação de sistema não significa, como especificado na proposta, excluir alternativas 

já encontradas, ou seja, descartar a experiência tecnológica da TV Digital dos padrões 

vigentes, mas satisfazer a necessidade do país em promover pesquisa, capacitar a indústria 

nacional, definir regulamentação e estimular o comércio exterior. 

Segundo o ex-ministro, quando de sua declaração, a transição para TV digital aberta fez-se 

lenta no mundo todo, motivo pelo qual o país não deveria ter pressa na adoção do sistema e 

buscar as próprias alternativas, afinal, sempre houve recursos técnicos e humanos para isso. 

Miro já havia proposto a utilização de um conversor de sinal (set-top-box), caso não houvesse 

condições de se adquirir um aparelho HDTV. Estamos falando aqui de uma transição gradual, 

afinal são mais de 54 milhões de aparelhos de recepção analógica no Brasil.  

Um novo sistema nacional, além de não onerar o país com o pagamento de royalties e da 

dependência tecnológica, seria capaz de gerar os próprios produtos, o que compensaria o 

inicial investimento e eventual importação de tecnologia.  

As concessionárias, na proposta inicial, receberiam uma segunda banda para experimentação, 

evolução da produção, transmissão e interação digitais. Num período entre 10 e 15 anos, com 

a televisão digital já estabelecida, as concessionárias devolveriam a banda analógica ao 

governo. Esse modelo de instauração, provavelmente, será alterado, mediante a opção pelo 

padrão japonês. 
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Ao governo caberia definir as condições indispensáveis ao caso nacional, procedendo com 

análise detalhada de aspectos socioeconômicos e culturais para, a partir daí, passar à esfera 

efetiva da definição do padrão.  

A função do governo, de fato, mantém-se como a de decisor; ainda que, como sabemos, sob 

influências outras que não as questões relacionadas simplesmente ao que seria mais 

inteligente ou proveitoso para o país de maneira geral.  

A proposta inicial também previa a integração entre universidades, centros de pesquisa e 

empresas privadas. Algumas das participantes foram Mackenzie, Unicamp, PUC-Rio, URFJ, 

USP, UFPB, aliadas ao Inatel ( Instituto Nacional de Telecomunicações).  

Entre os objetivos estavam a transferência e a troca entre meio acadêmico e mercado, uma vez 

que grande oportunidade comercial se assinala (o país é um dos maiores mercados do mundo). 

Em aproximadamente dez anos, dezenas de milhões de reais serão gastos com o projeto. Esse 

montante será dividido entre usuários, emissoras, fabricantes e novos atores dentro desse 

cenário de amplo potencial. Estamos falando do maior programa tecnológico com reflexos 

socioculturais, do qual o Brasil já fez parte.  

O FUNTTEL (Fundo de desenvolvimento tecnológico das telecomunicações) foi o 

financiador inicial da pesquisa pela busca de um padrão, atuando conforme as decisões do 

GET, formado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores, 

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, Secretaria da 

Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência, BNDES, Funep (Financiadora 

de Estudos e Projetos), CPqD e representantes das universidades, segmento industrial e das 

operadoras de TV aberta. 

O GET (Grupo Executivo de Projeto de TVD) teve como função estabelecer requisitos 

necessários ao desenvolvimento do sistema e articular os envolvidos (emissoras, indústrias, 

pesquisadores, universidades).  

No caso da adoção de um sistema nacional, assim como se propunha inicialmente, as 

aplicações da TV Digital Terrestre seriam, em termos práticos: 

- interatividade e conexão à Internet. 
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- transmissão TVDP (TV de definição padrão 4:3, resolução em sinal analógico) 

monoprogramada.  

- transmissão TVDP multiprogramada. 

- transmissão TVAD (TV com resolução digital, tela larga 16:9). 

- recepção móvel (sinais de TV em veículos em movimento). 

- recepção portátil (sinais de TV em receptores de pequeno porte, cujos portadores podem 

estar ou não em movimento). 

- multimeios. 

Tais incrementos (que não apenas técnicos, mas indutores de sofisticação da linguagem), ao 

contrário do que a baixa auto-estima tecnológica, aliada à falta de informação, nos permitem 

como país terceiromundista, foram pesquisados e desenvolvidos aqui.  

Chegamos à formatação de um padrão essencialmente nacional, com tecnologia e empenho de 

nossos técnicos e pesquisadores. Mas, infelizmente, no Brasil, a TV Digital aberta do Brasil é 

cenário desconfigurado, ainda que o apregoe como agregado e certfiquem que as pesquisas 

realizadas serão incorporadas. 

A TV Digital vem atender à demanda de um novo espectador, cada vez mais habilitado ao 

processo de escolha, tendência já detectada via expansão do mercado da TV por assinatura e 

via expansão da Internet. A grande promessa, no entanto, é que haja democratização do 

conceito espectador-usuário, uma minoria que, atualmente, restringe-se a assinantes de TV 

por assinatura e a proprietários de computadores. Um espectador atento à qualidade de 

programação e apto a fazer escolhas de qualidade mais adequadas a seus interesses.  

O objetivo social ligado à digitalização da TV centra-se na construção de cidadania em 

relação ao acesso a informações, maior democratização e, como conseqüência, ainda que a 

longo prazo, amenização (falar em erradicação ainda é utopia) da discrepância 

socioeconômica entre classes.  

A TV Digital vem com a proposta de revolucionar o modo de assistir, produzir e transmitir. A 

total adaptação levará cerca de dez anos, tempo previsto pelo governo atual (lê-se Lula), até 
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que os televisores sejam todos HDTV, ou seja, venham adaptados da fábrica e não necessitem 

de decodificador de sinal.   

Pouco a pouco, a TV veio se integrando ao computador. Para isso, a tecnologia da tela teve 

que ser adaptada, ou melhor, aos poucos vai se adaptando. As TVS digitais de ultima geração 

já são computadores capazes de se comunicar com câmeras e outros aparatos digitais e de 

fazer conexão com o computador e com a internet. Mesmo as TVs analógicas podem adquirir 

função semelhante mediante o uso de decodificadores especiais (nesse caso, somente, a 

imagem e o som é que não conseguem a mesma resolução de um HDTV). A convergencia 

também chegou aos computadores, uma vez que já existem placas capazes de captar conteúdo 

da TV analógica.  

O conceito de TV digital modificou a produção no sentido mais básico: funcionalidade150. 

Enquanto antes a escolha recaía em modelo H ou Z, na tela de tamanhos, na decoração do 

ambiente, agora a escolha deve levar em conta que tipo de TV serve a que propósito. Temos 

que ter, de acordo com a matéria, bem claras a relação entre o ambiente em que o aparelho 

será colocado e seu tamanho. Muitas vezes, somos impulsionados à compra sem nem mesmo 

sabermos a motivação. No caso das TVs, nem mesmo o fator tecnologia pode ser 

determinante; o que importa é se a tecnologia que o aparelho disponobiliza é compatível com 

a estrutura que há à disposição. Quanto mais justificável em termos funcionais, mais uma 

tecnologia pode ser considerada realmente uma tecnologia.  

As TVs podem ser de tubo: modelos tradicionais, as mais baratas e mais resistentes. A sua 

duração é de aproximadamente dez anos, sem grandes perdas de qualidade. Tamanho máximo 

de 36 polegadas. Comporta a tecnologia analógica, mas, com um decodificador, pode ser 

usada na transmissão digital. 

Os modelos LCD utilizam os mesmos princípios tecnológicos da tela de computador – a  

maioria já vem adaptada à transmissão digital e a sua duração é de 50 mil horas e sua 

espessura é de 5cm. Podem chegar a 42 polegadas. O preço, no entanto, não é nada 

convidativo.  

                                                 
150 Tecnologias de tela. De se tê-las, é provável. Detê-las? Impossível, ou melhor, inviável. 
Reportagem “A TV certa para cada necessidade” – 29/11/05 
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Os plasmas chegam a 66 polegadas, formato widescreene, e aceitam conexões de todo tipo, de 

DVD player a computador pessoal. No entanto, são extremamente caras e suscetíveis à 

queima.  

O aparelho HDTV possibilita transmissão com maior qualidade de som e imagem, conteúdo 

interativo e customização da programação. Uma conseqüência da conexão via internet é a 

possibilidade de utilização de técnicas de transmissão via internet, como o protocolo IPTV 

(Internet Protocol Control); a programação poderá ser baixada em alta velocidade, 

possibilitando a audiência sob demanda.  

Os preços dos aparelhos HDTV estão, no entanto, muito longe das possibilidades financeiras 

da grande maioria da população brasileira (os aparelhos não saem por menos de R$ 5.000,00). 

Enquanto se espera o barateamento dos aparelhos, a conversão de sinal analógico para digital 

poderá ser feita, via set top box, por um transformador muito mais acessível (custo entre 

R$100 e R$ 400), que capacitará a transmissão do sinal digital e as inovações advindas da 

interatividade. Apenas a qualidade da imagem e do som, como dito anteriormente, não será a 

mesma daquelas resultantes da transmissão a aparelhos HDTV; mas a conversão por si só, já 

significa grande avanço. 

De fato, a grande mudança será a questão da interatividade proporcionada, segundo o atual 

Ministro Hélio Costa, que deu continuidade à proposta inicial, de Miro Teixeira.  

O aspecto escolha, já possibilitado com a TV por assinatura, adquire amplitude com a 

introdução do elemento digital. Haverá uma nova forma de se conceber a comunicação, um 

novo papel tanto para espectadores quanto para produtores.  

Segundo Hélio Costa, em reiteração ao discurso lugar-comum que tem sido adotado desde o 

início das pesquisas, talvez possamos começar a falar em real democratização dos meios de 

comunicação. O espectador passa a regular de forma muito mais rápida e atuante o conteúdo 

da programação. A comunicação de massa vai passar a ser setorizada, customizada.  

Via TV digital, o usuário poderá acessar um número de informação sem precedentes e contar, 

além disso, com a possibilidade de se comunicar, expressar-se. A TV digital trará ao grande 

público a interatividade e o acesso à informação que antes se restringiam ao público reduzido 

de usuários do computador.  
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A TV como veículo de comunicação de maior penetração torna-se interface poderosíssima à 

difusão de novas formas de tecnologia e modos de se relacionar com ela; em última análise, 

torna-se ferramenta de intervenção social. 

O profissional de TV digital incorpora funções que ultrapassam direção, criação, produção 

como atividades setorizadas. Ele se torna um designer e deve ter uma visão mais ampla do 

processo de comunicação, via assunção de uma postura de incessante estudo sobre a reação e 

adaptação do usuário-espectador.  

O designer da mídia televisiva digital (seja ele em qual área estiver focado, parte de uma 

equipe em constante diálogo ou profissional autônomo) deverá estar atento à maior ou menor 

funcionalidade da programação no que diz respeito à ampliação da capacidade interativa do 

usuário.  

Deverá haver contato direto entre o designer, o programador visual, diretores e criadores de 

programação. O trabalho envolvido deverá ser muito mais conceitual. O aspecto criação da 

imagem (o que inclui vinhetagem e produção computacional gráfica) será parte integrante do 

conteúdo do programa desenvolvido. A imagem digital, ou seja, a imagem procedimental, 

fará parte da construção do conteúdo.  

A linguagem, que antes era assumida apenas em termos de produção e transmissão analógica 

do audiovisual, adquire aspectos únicos de manipulação e transformação, possibilitados pela 

introdução do elemento digital. Estamos no âmbito das infinitas possibilidades de atualização 

e, portanto, em campo amplamente aberto à experimentação. Será exigido um profissional 

apto a esse desafio. 

Algumas das novas fronteiras a serem ultrapassadas por profissionais da comunicação 

relacionam-se à forma de lidar com a expansão do acesso à informação, com o conceito da 

TV educativa levada a termos comerciais, com a ligação entre entretenimento e trabalho 

(informação e lazer acessados em um único meio via mesmas interfaces).  

Outras tendências a serem trabalhadas são a criação de novas comunidades (sentido global de 

existência), conviventes com as forma de entretenimento individualizada, a customização do 

tempo e do espaço, e a busca por assuntos de interesse individual. Tantos aspectos a serem 

explorados devem ser vistos como mais do que apenas desafios, mas como grandes 

oportunidades.  



296 

Mas, antes de qualquer reflexão ou indicação de caminhos de linguagem, esbarramos na 

questão prática da política de implantação. 

O sistema de transmissão seria definido e testado em fevereiro de 2006, mas a definição 

(padrão japonês) só ocorreu no final de junho. Houve testes entre o final de 2005 e início 

deste ano, mediante a utilização de um canal piloto (não comercial) para o sistema brasileiro, 

24 UHF Grande São Paulo, gerenciado pela Universidade Mackenzie. Os testes realizados 

incluíram transmissão e interatividade via protótipos de conversores, desenvolvidos em um 

convênio que contou com a participação de 22 universidades, entre públicas e privadas. 

Dos três modelos internacionais que competiram com o brasileiro, o americano (que privilegia 

alta definição da imagem), o europeu (visa ampliação de canais) e o japonês (único adaptado 

tanto à imagem de baixa definição, quanto à de alta definição, além de comportar transmissão 

de conteúdo móvel), foi o sistema japonês, de fato, o escolhido, pois levava vantagem.  

O Brasil não precisará pagar royalties e a tecnologia que possibilita plataforma móvel libera 

as TVs de acordos financeiros de transmissão com as operadoras de telefonia. As emissoras 

pressionaram o governo para adoção do padrão japonês, e uma vez que estamos em ano 

eleitoral e os candidatos têm na TV a sua maior ferramenta de influencia, sendo quase certo 

que a pressão das emissoras tenha surtido efeito sobre as negociações. Na verdade, os padrões 

estão cada vez mais próximos, o que define a adoção deste ou aquele é questão de ordem 

político-econômica.  

Segundo afirma Gunnar Bedicks151 (que coordena a pesquisa na Universidade Mackenzie), a 

adoção do padrão nacional desenvolvido pela SBTVD representaria uma evolução técnica 

para o país. Além de ser muito próximo do padrão japonês, podendo fazer, inclusive, uso da 

mesma modulação (ou seja, não estaríamos lidando com incompatibilidades técnicas em 

relação aos demais padrões), abriríamos um excelente mercado de produção e exportação de 

tecnologia em âmbito latino-americano. 

Apesar de estarmos tratando ainda da questão TV Digital em termos técnicos e da  

definição do padrão de tecnologias a ser utilizado, segundo Alexandre Annemberg (diretor-

executivo da ABTA- Associação Brasileira de TV por assinatura), em entrevista a Marcelo 

                                                 
151 Professor Gunnar é responsável pelas pesquisas de ordem técnica sobre padrões de TV Digital, na 
Universidade Mackenzie. 
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Migliaccio para o jornal O Estado de São Paulo, uma questão de maior relevância diz respeito 

a um  modelo de negócios funcional e adaptado ao público brasileiro. Temos características 

peculiares, como público de baixo poder aquisitivo, com alto índice de analfabetismo e a 

característica da fidelidade à TV Aberta, ainda que por falta de opção.  

Segundo Annemberg, anterior à definição de um sistema padrão de transmissão, a 

transformação de TV analógica em digital deveria ter sido pensada economicamente . Para 

ele, muitas das soluções técnicas são geniais, mas correm o risco de não serem 

financeiramente viáveis ou de não alcançarem a maioria da população (lembrando que um dos 

objetivos governamentais é a democratização da TV Digital).  

Como explica o executivo, os assinantes da Sky, da Directv, TVA Digital e Net já têm acesso 

à TV Digital  e o número de assinantes vem crescendo (só em 2005 houve aumento de 12,5% 

no faturamento, ou seja, o mercado da TV segmentada está se tornando mais abrangente, o 

que é uma alavanca ao investimento na TV Digital aberta e gratuita). Os assinantes das TVs 

digitais também têm aumentado em igual proporção. Faltam, no entanto, mecanismos 

reguladores, modos de operação, regras de veiculação a esse novo mercado prestes a surgir. 

Como ficam os assinantes? A transmissão será via TV aberta realmente? Quais os reais 

benefícios dos não-assinantes? O que as emissoras de TV aberta terão a oferecer? A mera 

adoção deste ou aquele padrões não soluciona o emaranhado de questões que envolvem a 

revolução da televisão digital.  

Uma questão a ser resolvida é a eminente convergência de mídias, segundo Annemberg. Os 

modelos de negócios vigentes, sobretudo no país, consideram atividades de telecomunicação e 

de radiodifusão em separado. Mas cada vez mais os conteúdos produzidos para TV estão 

interessando as operadoras de telefonia. Não há qualquer indicação de novas regulamentações 

para o compartilhamento de atividades. Para ele, a solução estaria nas parcerias; cada qual 

operando em sua especialidade, apesar de em conjunto. Annemberg frisa ainda que a 

concorrência a partir de agora estará cada vez mais ligada ao tipo de tecnologia acionada.  

Uma nova modalidade de acesso à programação, que mudará a forma de se perceber a 

televisão e também da concorrência, será o IPTV (TV sobre Internet, já citado anteriormente), 

que permite recepção e transmissão de qualquer parte do globo, personalização da 

programação (o que acarretará revolução na forma de conceber publicidade) e a criação de 
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interatividade nos canais. O IPTV, que já está disponível via Internet nos canais televisivos da 

rede, será, logo mais, modo de acesso à TV.  

Para Annemberg, a grande incógnita relativa à implantação da TV Digital no Brasil é a forma 

que ela vai tomar e o modelo de programação a ser adotado. Se for realmente aberta e 

gratuita, o que envolverá estudos de caráter econômico, como cativar esse público de TV 

aberta, mais difícil de detectar e de gosto mais genérico? O público da TV Digital identifica-

se, ao menos hoje, com o padrão de assinantes da TV a cabo, segmentado, específico, 

reconhecível. A grande questão seria como criar um público de TV aberta capaz de usufruir 

dos recursos e da potencial qualidade de programação a serem oferecidos pela TV Digital.  

E mais: haverá como arcar economicamente com a implantação desta tecnologia em larga 

escala? Ou as potencialidades da TV Digital ficarão extremamente restritas, o padrão adotado 

como fim em si mesmo, um autoregozijar-se da tecnocracia de plantão?  

Como produzir conteúdo adequado à TV Digital? Qual estética, qual formato, quais recursos? 

Se tomarmos como experiência a TV a cabo, veremos que as produções nacionais não 

recebem incentivo e sofrem altas tributações. O ideal, segundo Annemberg, para as TVs a 

cabo, seria a segmentação da programação em termos regionais e locais, bem como fomento à 

produção independente. Talvez esta também pudesse ser uma forma adequada à produção de 

TV Digital, só que de forma mais elaborada, mais complexa, uma vez que a TV Digital coloca 

grande quantidade de conteúdo mais próxima do espectador, ao menos em termos potenciais. 

E essa parece ser a grande revolução a que se propõe o uso desta tecnologia.  

Não merecemos menos que isso, seja como produtores ou como telespectadores. Acesso a 

amplo conteúdo, informação e interatividade. Uma programação que obedeça a tais 

demarcações necessita de tempo de maturação, estudo e uma gama de profissionais altamente 

gabaritados envolvidos. Um bom começo, de fato, estaria nos grupos de pesquisa, sobretudo 

universidades aliadas à estrutura de mercado vigente. Um bom laboratório seria, e por que 

não, a televisão universitária reformada em suas bases de produção. 

A TV Digital, assim como a iniciativa universitária, deve ser pensada (e bem pensada) em seu 

caráter laboratorial.  
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5.3 A TV digital e os novos formatos 

 

Janet Murray (2003) nos oferece a visão desse aspecto experimental em relação à narrativa, 

como sendo o provável melhor caminho ao desenvolvimento do audiovisual digitalizado.  

Segundo ela, as primeiras experiências com narrativa desenvolvida em meio digital 

caleidoscópico despertaram apetite por histórias de imersão, estado de agência satisfatório e 

envolvimento prolongado do usuário.  

Cada vez mais, um número maior de pessoas tem entrado em contato com o meio digital, 

passando a desenvolver habilidades relacionadas ao modo procedimental desse meio, mesmo 

aqueles que ainda não se consideram procedimentalmente engajados. Simplesmente o fato de 

lidar com a tecnologia digital habilita a um novo modelo de percepção. 

A www tornou-se projeto autobiográfico global, uma revista de opinião publica, em que  

existem, coexistindo, tanto narrativas de ficção, quanto elementos documentais. Mas a 

indústria do entretenimento, até então, tem-se utilizado da internet para distribuição de 

conteúdo apenas como mais um meio de navegação. Ainda não fez uso das propriedades 

essenciais do ambiente digital via rede. Os moldes da arte narrativa e do entretenimento, 

digitais, em última análise, serão determinados pela interação entre os experimentadores 

(pesquisa) e os conglomerados da indústria do entretenimento. 

Segundo Murray (2003), uma das tendências mais claras que afetará toda a indústria de 

entretenimento, e é o motivo desta pesquisa, é a fusão técnica entre a TV e o meio digital. 

Como vimos, a televisão norte-americana (a referência de Janet Murray), assim como ocorreu 

em outras partes do mundo, avançou para um padrão digital de alta definição, que 

transformou o sinal de transmissão em mais um tipo de informação, computadorizadas.  

Durante esse processo de integração, a internet passou a funcionar como sistema de 

transmissão alternativo (entrevistas ao vivo, coberturas). Canais de TV e a internet 

aproximaram-se, o que foi relevante tanto para a indústria do entretenimento quanto para os 

consumidores. Assistir à TV e navegar fundiram-se (chats em programas, sites dos 

programas); e o mercado criou novas formas de participação. O espectador mudou de 

comportamento em relação à execução de atividades, de seqüenciais (assistir e então interagir, 

via zapping ou mandando e-mails, ou, ainda, pelo telefone), para atividades simultâneas. A 
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simultaneidade, entretanto, presumia ambientes separados (interagir em um ambiente, 

enquanto assiste a algo em outro). Finalmente, com a mídia televisiva digital, surge a 

experiência combinada (assistir e interagir num mesmo ambiente).   

Segundo Marcelo Taz152, a TV pela Internet, em muitos casos, já apresenta maiores 

audiências que canais de TV a cabo e TV aberta. Segundo o jornalista, isso não deve ser 

motivo de euforia, pois, em termos de acesso à tecnologia, o Brasil ainda está distante de ser 

exemplo. A venda de equipamentos e tecnologias necessários à banda larga, apesar de ter 

crescido, ainda é insignificante se levarmos em conta a população como um todo.  

Para Taz, a TV por computador tem crescido como tendência por permitir escolha de como e 

quando ver o que se quer ver. O usuário não fica dependente da programação da emissora. 

Apesar da qualidade de transmissão não ser das melhores, é dada a possibilidade de controle, 

associada ao tempo customizado, o tempo do espectador.  

Exemplos são a NASA TV, a MTV, a Parliament TV (parlamento inglês 24horas) e a BBC. 

No Brasil já existem algumas alternativas. Segundo a matéria “Redes de TV aberta já podem 

ser vistas na Internet”, o melhor e mais completo site é o Globo media center, com mais de 50 

mil vídeos, atualmente (entre novelas, telejornais, shows e arquivos históricos). Mas para 

acesso, o usuário deve assinar o provedor Globo.  

A All TV fez o caminho inverso: começou como TV de internet e depois alcançou a 

transmissão via cabo. Mas a parceria com a TVA não durou muito. A atratividade da 

programação da emissora reside essencialmente na interação. Como a TV analógica não 

suporta esse tipo de comunicação, os formatos (estilo talk show, rádio na TV) que funcionam 

na internet tornaram-se desgastados, repetitivos, cansativos. Portais como UOl e Terra 

também já produzem e transmitem seus conteúdos, mas não buscaram acordo com emissoras. 

A All TV, como televisão ligada à Internet, e  tentativa de aproximação com a TV digital, 

teve início, como projeto, em 2002, mas só em abril de 2005 conseguiu fazer a convergência 

de mídias, não apenas no aspecto linguagem, mas em termos de funcionalidade (a agilidade 

do rádio, a atraçào exercida pela TV, a interatividade da internet). 

                                                 
152 Taz, Marcelo “TV na Internet: poder de escolha”,  08 agosto 2005. O Estado de São Paulo. 
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Os programas da Alltv são gravados em câmeras digitais (baixo custo). Estrutura disponível 

composta por 3 estúdios principais e 8 sets para gravação e intervenção, 16 câmeras (12 para 

estúdio e 4 para externas), 5 microcâmeras, 3 ilhas não-lineares e 50 computadores. A 

transmissão é ao vivo, 24 horas por dia, garantindo interatividade e participação ativas.  

Segundo “Canais via rede miram publico especifico”- Folha 15/-6/05, a programação das 

emissoras on-line foca no mercado de nicho e passa a ter vantagem sobre a TV convencional, 

sobretudo com a introdução da banda larga, que permite acesso rápido.  

A imagem comprimida ainda é fator depreciativo da TV via Net, mas a interatividade e o uso 

crescente do computador farão a tendência crescer, e a questão da baixa resolução da imagem 

parecer muito pequena em relação a outros benefícios proporcionados. 

Atualmente, mais que a certeza de que o mercado baseia-se em nichos, temos como 

pressuposto, via de regra, que todo espectador espera poder interagir; e a TV via Internet 

trabalha com a comunicação universalizada entre telespectador-conteúdo, telespectador-canal, 

telespectador-telespectador. Na verdade, não podemos falar mais em telespectador, mas em 

espectador-usuário. 

Alguns dos pontos positivos da TV pela Internet são a sua aproximação de uma suposta 

linguagem da TV Digital, em termos de interatividade, e a antecipação do formato, que será, 

inevitavelmente, introduzido. Um ensaio para o telespectador.  

Além disso, a TV via internet atua como espécie de base de dados, o que torna mais fácil a 

análise do público-alvo, de nichos do mercado e da fidelidade deste público-usuário (análises 

on demand), tornando essencial o zelo pela qualidade de programação. 

Entre os pontos negativos, encontram-se o desgaste de fórmula, devido à saturação do formato 

ao vivo (fácil cair no modelo do talk show ao vivo). Uma série de programas parecidos, 

idênticos até, em proposição de formato, variando apenas no conteúdo (ou melhor, nem 

conteúdo153, mas no assunto tratado), inundam a grade.  

Ao mesmo tempo, no entanto, deve-se privilegiar a interatividade, de forma geral. Daí a 

questão: como trabalhar interatividade de forma criativa? Como não criar produção 

                                                 
153 Diferentes conteúdos apresentados da mesma forma parecem, em conjunto, convergirem na alternativa “falta 
de outra opção”; perdem seu potencial como conteúdos. Servem como mera ilustração de um tema. 
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pasteurizada, baseada no principio da interatividade, aliando-a abordagens diferenciadas, 

relativas a cada conteúdo? Por exemplo, via vídeos interativos, previamente produzidos. 

A questão da interatividade ainda é tratada da forma mais literal, através de uso de 

ferramentas em nível técnico-funcional, como e-mail e fóruns de discussão. A criatividade em 

termos de linguagem que usa a interatividade como ferramenta de estilo é nula. 

A identidade de programação teria que ser resolvida, dando continuidade ao exemplo dos 

vídeos interativos, através de VT e matérias externas, o que implicaria maior custo de 

produção, potencializado no caso do vídeo digital interativo. Em compensação, a TV pela 

internet permite utilização de equipamentos mais baratos e estruturas menos complexas de 

produção.  

Equação com estas variáveis só poderão ser resolvidas através da experiência e de novas 

propostas, além, é claro, de iniciativa de patrocinadores (a questão financeira, atualmente, 

ainda é empecilho). A publicidade, por exemplo, ainda não se comporta em relação ao 

ambiente digital, da mesma forma agressivo-investidora com que atua no meio televisivo.  

A transmissão digital já é uma realidade no mercado nacional.  TVA e a SKY oferecem aos 

assinantes esse tipo de transmissão através de um decodificador, que permite pausar as 

programações ao vivo, possui um guia interativo e alguns serviços, como recarga de celular e 

compras on-line154, ainda que restritas. A TVA veiculou pela primeira vez uma propaganda 

interativa, em que o usuário era capaz de acessar mais dados sobre o produto através do 

controle.  

Essa tendência de vasculhar o produto pode ser sentida já na TV convencional, com o 

crescimento verificado no segmento da propaganda tipo varejo. O canal Polishop ao vivo é 

um exemplo. O apresentador-vendedor está ali para dar maiores informações sobre o produto 

que é mostrado; o espectador precisa sentir-se convencido em termos funcionais. Esse aspecto 

                                                 
154 C.ruz, Renato; Primi Lílian.Reportagem “Varejo Virtual prevê expansão forte” 27/11/05. O Estado de São 
Paulo. No ano de 2006 o varejo virtual deverá movimentar cerca de R$ 10 bi, no Brasil (o que representa um 
crescimento de 30% em relação ao ano anterior). Principal agente facilitador do comércio virtual é de natureza 
econômica: a queda de preço dos computadores e da banda larga. Outro fator seria o desenvolvimento dos 
sites e apoio de instituições financeiras sólidas ao comercio  on-line.  

Para os comerciantes, aderir à internet como ferramenta de vendas é muito interessante. Além de serem, muitas 
vezes, poupados no que diz respeito à manutenção de um espaço físico e todos os gastos que isso envolve (o 
que acaba encarecendo o produto oferecido), a inadimplência no meio digital é praticamente nula.   
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informativo, que está ultimamente envolvendo o produto, pode ser creditado ao padrão 

interativo que a sociedade vem absorvendo.  

A TV como canal de vendas (seja ideológica, seja de mercadoria) deve adaptar-se à 

interatividade em seu conceito mais amplo e abrir canal de diálogo com o sujeito a quem se 

dirige.  

Segundo Fernanda.Romano, a vontade de interagir, que já se tornou hábito, estende-se ao 

usuário consumidor; ele não é apenas mais um comprador passivo, que, sim ou não, necessita 

interagir, vasculhar e descobrir mais sobre o seu objeto foco.  

A publicidade on-line155 está seguindo essa tendência. Para Ricardo Figueira, diretor da 

agencia Click, não existe mais emissor-receptor; o receptor também emite, configura-se um 

novo modelo de comunicação. O conceito de interatividade torna-se elemento cultural, 

extensivo a outras áreas, não apenas à internet.  

Uma campanha de TV, por exemplo, já não pode ser considerada nos antigos moldes 

emissor-receptor, via única da mensagem. Se, antes, o simples conhecimento da existência 

do produto era capaz de impulsionar e justificar a compra, a concorrência mudou essa 

realidade e foi preciso que se agregassem valores a esse produto, valores que extrapolavam 

sua funcionalidade.  

Agora estamos um passo além: já não basta que o produto exista e se agregue a valores; ele 

deve proporcionar ao consumidor a sensação de consumo individualizado, comunicação 

customizada. 

A publicidade começa a perceber que deve estar onde o consumidor está. E não há nenhum 

lugar melhor para encontrá-lo do que no ciberespaço. Claro que ainda existem restrições à 

criação on-line (sobretudo de ordem tecnológica e entendimento da linguagem, ainda em 

estágio inicial), apesar de já existirem empresas especializadas no planejamento de 

campanhas exclusivas para o ambiente virtual. 

                                                 
155 Mascarenhas, André. “Na nova publicidade não basta ver o anuncio, tem de participar”. O Estado de São 
Paulo, 05 dezembro 2005. 
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Uma vantagem da campanha virtual é a facilidade na coleta de dados e feedback do 

consumidor; informações que podem ser usadas para fundamentar uma campanha 

subseqüente. 

Em termos de programação a ser adotada, temos que, quanto mais o meio digital liga-se à TV, 

maior a probabilidade de sua principal forma narrativa ser o drama seriado, segundo Janet 

Murray. Novelas diárias foram traduzidas em histórias participativas para a web e a adição de 

vídeo ao formato aumentará a demanda por um imediatismo dramático e ações melhor 

tramadas do que ocorre em TV convencional.  

Mas, de acordo com Janet, as novelas da web, escritas informalmente (álbum de recortes, sem 

preocupação com a narrativa) terão dificuldade de competir no mesmo ambiente dos seriados 

de TV quando a novidade de surfar pela história tiver passado. Já a TV linear parecerá passiva 

demais se exibida num meio digital que incite participação. O caminho mais provável seria o 

hiper-seriado (novela baseada em narrativa, mas com possibilidade de intervenção do 

espectador-usuário). 

Uma ponte entre a linguagem televisiva experimentada agora e a linguagem do hiper-seriado 

seria feita através da integração entre um arquivo digital (por exemplo um site) e o programa 

transmitido pela TV (no caso uma novela ou seriado). Ação dramática central passa a ser 

sustentada por artefatos virtuais do mundo ficcional do seriado. 

Assim, a realidade espacial do computador poderia dar origem a ambientes virtuais que são 

extensões do mundo ficcional. Ambientes a serem explorados pelo espectador, usados como 

extensões das linhas narrativas em curso, ou como pistas do desenvolvimento da história. Esse 

ambiente, atualizado periodicamente, ampliaria-se com o acesso a uma história transmitida 

pela TV. O cenário virtual seria uma extensão dos diálogos e ações dramáticas, aprofundando 

a ilusão de imersão na história. Os acessos e o acompanhamento trariam a sensação de que as 

vidas dos personagens estão realmente em curso. 

O arquivo hiperseriado preencheria lacunas na narrativa, se aprofundaria no universo dos 

personagens, apresentando situações que não se resolveriam dentro do ritmo da televisão 

convencional. O melodrama poderia ser estendido a um universo narrativo mais complexo.  

Na proposta de Janet, os episódios digitalizados poderiam ser disponibilizados on demand; 

tornando-se possível pesquisá-los com base em seus conteúdos, além de permitir acesso a 
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segmentos específicos de episódios passados e acompanhamento de uma única linha narrativa 

contínua originalmente costurada em diversos episódios.  

O autor, por sua vez, poderia ter um quadro mais abrangente da história, através da 

capacidade enciclopédica característica do computador. Desta forma, poderia-se pensar o 

hiper-seriado como narrativa coerente em constante desenvolvimento, com tramas 

interconectadas dentro do enredo. O autor, ou ciberdramaturgo156, poderia explorar as 

conseqüências das ações por mais tempo e criar paralelos dramáticos férteis, sabendo que o 

espectador-usuário conseguiria justapor acontecimentos com meses ou anos de separação 

entre si.  

A TV Digital trará mudança ao sentido perecível e descartável da telenovela e formatos 

televisivos desgastados. A capacidade enciclopédica à criação de recursos contextualizastes 

possibilitará aos espectadores a assimilação de densos espaços psicológicos e culturais, sem 

que se sintam desorientados. 

O ciberdramaturgo poderia escrever para três tipos de audiência, de acordo com Janet: 

espectadores engajados em tempo real, espectadores mais reflexivos, que buscam padrões da 

narrativa como um todo, e espectadores que navegam entre diferentes histórias. 

A conclusão do hiperseriado não seria rota única, mas a sensação trazida pela exploração dos 

vários pontos de vista sobrepostos, em foco. 

Conforme a TV Digital se desenvolve, os espectadores podem achar difícil manter atenção em 

uma historia contada em formato convencional. Interatores/atores podem querer seguir os 

personagens para fora de seu enquadramento.  

Uma ilustração desta tendência são os cortes rápidos e descontínuos já usados em TV, que 

refletem o desejo de exploração do espaço, maior participação, curiosidade mais ativa 

(embora críticos tradicionalistas vejam a inquietude como falta de atenção e crescente 

necessidade de estimulação). 

                                                 
156 Autor do ciberdrama, ou da narrativa cdigital, capaz de oferecer ao interator uma experiência personalizada 
em relação à historia, da qual ela passa a fazer parte como uma espécie de co-autor. Ao ciberdramaturgo cabe 
a composição das diversas possibilidades de experimentação e escolhas dos caminhos a serem percorridos 
pelos usuários. 
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Para satisfazer a esse desejo, os escritores criariam histórias contadas com ações simultâneas, 

o que Janet classifica como ciberdrama de audiência móvel, com controle remoto para 

escolher e explorar ramificações da história enquanto ela se desenrola sem interrupção.  

O cinema, TV ou outro audiovisual poderiam trazer diferentes versões de áudio (pensamentos 

individuais das personagens, possibilidade de ouvir conversas paralelas), o que levaria a 

audiência a assistir várias vezes, ou melhor, a diversas versões. Em termos econômicos, isso 

geraria mais lucro às produtoras, uma vez que não haveria criação de novas imagens para as 

versões adicionais, apenas edição de áudio.  

A audiência móvel também poderia ser combinada ao hiper-seriado, de acordo com a 

proposta de Janet. Espectadores sem acesso ao sistema interativo apenas direcionariam o que 

acompanhar. Todas as versões da história terminariam ao mesmo tempo e a audiência móvel 

teria a sensação de ter escolhido seguir a ação ou situação mais dramaticamente intrigante sob 

o seu ponto de vista. 

O formato audiência móvel seria interessante também quando justapondo problematizações e 

conflitos. Nesse caso, o espectador escolheria determinada posição/versão e  teria a 

informação recebida, como conseqüência desta sua escolha. O ciberdramaturgo deveria 

despertar curiosidade, medo ou simpatia da audiência para impulsionar as escolhas, que não 

seriam dicotomias certo/errado, mas difeririam umas das outras, de modo a se tornarem 

interessantes quando justapostas. As escolhas em si já indicariam uma posição do espectador 

ou uma predisposição, mas ele poderia, mais tarde, decidir por outra versão da história, mudar 

seu ponto de vista, seu modo processual de elaboração, trabalhar a flexibilidade ideológica e 

argumentativa.  

Um conflito técnico ao drama de audiência móvel seria a decisão sobre quem, dentro de uma 

casa, comandaria o controle remoto, ou melhor, caminho da narrativa. A resolução, segundo 

Janet, se daria a partir de um sistema de reprises, revezamento do comando.  

Poderia haver diversas formas de engajamento do público. Poderia ser oferecida à platéia a 

oportunidade de conversa individual em salas de bate-papo ambientadas no programa (forma 

de engajamento do público, adequada à TV, que serve como meio para a narrativa consensual; 

aquela que expõe preocupações sociais e apresenta juízo incomum sobre tais preocupações). 

Os próprios personagens da narrativa poderiam participar dos debates como personagens. 
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Uma vez dentro do universo ficcional, é esperado que os interatores cada vez mais queiram 

desempenhar papel ativo.  Um primeiro passo para trazer o interator ao papel mais ativo seria 

o desenvolvimento do mundo tridimensional, o que traria uma explosão da arquitetura virtual, 

segundo Janet Murray (2003). As visitas aos espaços virtuais combinariam prazeres 

dinâmicos e rítmicos a prazeres virtuais. A autora prevê que, gradualmente, os prazeres de 

imersão e agência passarão a experiências mais ativas e transformadoras.  

No ciberdrama, por exemplo, o espectador pode se tornar vizinho dos personagens, participar 

do mesmo ambiente e vivenciar o que está ocorrendo com esses personagens. Surgirão 

ambientes virtuais que funcionem como satélites de comunidades, do cinema, dos quadrinhos 

e dos seriados. Janet exemplifica sua proposta com o exemplo de um programa que daria 

origem a uma cidade virtual habitada por interatores. Os autores poderiam desencadear 

histórias dentro dessa cidade e permitir que outras, paralelas, surgissem espontaneamente. 

Espécie de Myst em formato televisivo.  

Mas é interessante ressaltar que a interatividade, apesar de potencializada, não depende do 

ambiente tridimensional. A narrativa, inicial e primordialmente, é mais determinante do que 

técnica, em si. É fato que o incremento à agência, promovido pelo aprimoramento de aspectos 

visuais, acrescenta, mas imagem em descontexto e em vias de não-funcionalidade não passa 

de representação oca. O que ecoa pouco reverbera, trancafiado em seus muros inflexíveis de 

significados, a priori, estéreis.  

Imagem descontextualizada, ainda que sofisticada em termos técnicos, tri ou até 

multidimensionais, não é evidência cultural alguma. E cultura, como temos conferido na 

pesquisa, é fator determinante em relação à interatividade.  

Baseadas em uma narrativa (considero aqui como narrativa a forma estruturada de conduzir 

uma mensagem, um propósito; podemos falar em roteiro ou enredo), as possibilidades 

relativas à junção entre TV, internet, ambiente digital e as formas que lhe são próprias são 

amplas e diversificadas.  

Esses são apenas alguns exemplos hipotéticos dos usos de ferramentas novo-midiáticas em 

ambiente interativo, mais precisamente, no caso da pesquisa, a TV Digital.  
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Mas continuam sendo possibilidades palpáveis, sim, devido à técnica viabilizadora de que 

fazem uso. No entanto, o reino do provável não é o reino do manifesto; existem outras 

implicações que envolvem o desenvolvimento dos plenos potenciais de uma tecnologia, que 

vão de aspectos econômicos e políticos, a sociais e culturais.  

Percorremos (ainda que não tenhamos adentrado) as influências da cultura na formatação da 

Nova Mídia, os processos que envolvem a comunicação na era digital, as influências deste 

meio em estágio inicial na sociedade e o modo de experiência que proporciona, de modo 

geral. Ou seja, a análise com o intuito de entendermos de fato, mais do que supormos sem 

qualquer base realista, as potencialidades de uma mídia de tamanho alcance quanto a TV 

quando revestida de sua melhor roupagem: o digital.  

Buscamos características técnicas e de linguagem relativas ao meio, não para propormos 

grandes transformações ou proposições estéticas teórico-compulsivas, mas para um contato 

introdutório, uma panorâmica na nova configuração midiática que se estrutura. Afinal, 

estamos em fase de discussão sobre a formalização da transmissão da TV Digital no país. 

Ainda estamos em vias de configuração da realidade digital. O tom da pesquisa é, acima de 

tudo, de caráter exploratório; nada se pode propor antes de consultarmos bases reais e de, 

primordialmente, entendermos que qualquer lógica de funcionamento obedece a regras e 

ditames que lhe são anteriores.  

Não pode haver inovação que não descenda, sem raiz. O resgate da linguagem e processos 

que compuseram as Novas Mídias ou Mídias digitalizadas, e lhe foram referência, traduzem-

se como aval ao uso da matéria- prima Novas mídias, naquilo que elas têm, de concreto, a 

oferecer: a fluidez da informação em dígitos. 

E por enquanto, é isso .. 

A pergunta? Em processo... 

A pergunta, como resposta. 
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CONCLUSÃO 

 

Um retorno ao final não-conclusivo 

 

Inconcluso 

 

E aqui encerramos a pesquisa, na tentativa de retorno ao problema inicial: novos usos à 

televisão como meio digitalizado. E efetuada uma breve busca, na tentativa de recuperar 

alguma informação essencial, para total surpresa: 

                                    Tela em branco????!!!!! 

Nada. Nem TV Digital, Cinema, Animação, Arte ou figurino. Nem desânimo, tamanho o 

susto ante o absoluto nada representacional...o obsoleto branco da tela. Nada que nos 

transmitisse sinal, aberto, fechado, analógico ou digital, de onde foram parar insinuações 

sobre TV Digital. Sumiu da tela e nada se pôde fazer para detê-la.  

Restou-nos, pacientemente, começar do zero, esse texto conclusivo. Um a um, letra e ponto, 

em tentativa de reconstituir uma provável trajetória. Quem sabe, em concluindo, não chego ao 

tal lugar esconderijo?  

Recapitulando. Percorremos o seguinte trajeto até aqui: 

- Introdução e propósito da pesquisa 

1- O APARATO- O que é mídia digitalizada- conceitos/aspectos técnicos 

3- O INPUT- A herança cultural- interfaces palavra/cinema/ imagem + proposta estética 

4- O PROCESSAMENTO - ACESSO AOS DADOS (operações e interfaces de uso geral) E 

ESTRUTURAS (novas formas de leitura e codificar o mundo/ base de dados e espaço 

navegável) 

5- O OUTPUT- a narrativa e o audiovisual sob influência do meio digital/a produção de Nova 

Mídia, Nova Mídia como instrumento de contar histórias/produtos decorrentes de 
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narrativa+tecnologia/ a narrativa adequada às potencialidades que lhe permite a nova 

tecnologia/e a nova tecnologia superando limites de significação e contexto, via narrativa. 

Onde foi para o PROBLEMA? Capítulo 2? 

Linha a linha, resta alinhavar entre os possíveis cúmplices, testemunhos, influências, 

afluentes. Mas o que era informação, adjetivo, objetivo e tal, perdeu-se como pista; quando 

fomos verificar, acionando AD (um desses 1 e 0000 comandos que apareceram), tinham se 

transformado em dígito, tal 0 e 1. As palavras transcodificaram-se à moda digital. E para nós, 

linguagem de programação, dígito e tal = 0. 

Onde terá se metido a TV Digital? A resposta só pode estar na busca.   

No bolso?  

Em parte sim, no bolso vazio de uma economia em sub-envolvimento com questões de caráter 

maior. Economia sem caráter, essa aí! Tanta coisa anterior a se resolver... Fome, sede, sono, 

pão. Que pão e circo não cercam dores de brasis, vermelho de queimado. Brasis, que se 

fingem 1 mas são, na verdade, 1000000, verde-amarelo derivando de vermelhos de raiva.  

Pode, verde + amarelo = vermelho? Pode. Não é regra na pintura, mas em se tratando de 

dígito, verde e amarelo não é cor, é 01010101010. Pode ser qualquer coisa. Até televisão. 

Televisão? Mas tanta coisa anterior para resolver; que a fome cede só no pão, nada de 

promessas ou cirandinhas de TV.  

VT: reprise, esses capítulos de país em eterno andamento. Ciranda! E que se renda um povo 

todo, iletrado e quase nem social, mas que vê TV. Não se vê, não se enxerga. Novela 

nenhuma como retrato. Cabra-cega. Roda-roda carrossel. Palavra difícil aos 90% desprovidos 

de 0 e 1.Cabra-cega. Brincadeira esse país...   

E que fome que nada! O problema aqui é outro: temos que começar do 0, 1 a 1, passo a passo, 

para reconstruir uma trajetória que se apagou... For me, quase um estrangeiro em culturas e 

línguas, fome é zero, é 00101010101010, pode ser, de repente, qualquer coisa; é virtual, 

digital, letra. Muito mais importante o problema de pesquisa. 

Onde, diabos, a TV Digital? Tinha tudo escrito, registro. Dá até pra pensar que não existe, é 

mito folclore, Saci. Não, se fosse Saci, teria sido sancionada. A lei do Saci já existe muito 
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concreta. TV Digital deve ser fantasma, Halloween, apesar das propostas de transmissão 

digital de sinal. Imagem perfeita.   

Em conclusão, a consciência, tentando traduzir dos arquivos e pastas, que de letras e 

sentenças haviam transformado 0 e 1, alguma pista sobre como configura TV Digital.  

Será que virou memória de computador? Com figura, sem figura. Multimídia? 

Refugiou, transfigurou, automatizou? Padronizou americana, travestiu-se em japonês? Onde 

foi parar o problema da pesquisa? Que já não lemos mais, nem sabemos qual programa 

começar. De 0 e 1 em 1, passa o impasse. Até esquecemos a senha. O que mesmo queríamos 

saber? Ah, sim! Como se comportará a TV Digital?... Assanha, tal novidade... Mas a mal 

educada sumiu, perdeu-se em definições. Nem sinal...Indefinições. 

Televisão aqui é toda mal educada. Deve ter cansado de ouvir tanta letra. Cansou de tanta 

tela? Suicidou? Mas nem nasceu, Nova Mídia. Foi aborto. E deve ter sido culpa nossa, mea 

culpa, culpa e meia, meia volta, volta e meia a perturbar, acusando que nenhum argumento 

serviu de fato. Qual o uso da palavra que interesse para a televisão? Se dos 90% que atendem 

como publico, poucos entendem + q o próprio nome. Às vezes, nem nome próprio é.   

Onde foi parar a conclusão? Passou de técnico-científica à social? Que padrão, que estética, 

que ética, que métrica, que tática? Meia volta, volta e meia vamos dar. Uma a uma, letra a 

letra, 0 em 0, 010101010. Letra alerta: População tem que primeiro saber falar. Depois 

00101010101010, que já é outra língua, outra história.  

Procura-procura. Ciranda, 0 e 1, 1 em 1, 0 e 0, 0 e 1. Se nem para nós um dado a letra e teoria, 

o emaranhado zeros-uns, adianta de nada, somos obrigados à tese de que muito menos dígitos 

e tal se farão interesse dos tantos inscritos na regra do nome minúsculo. Essa base toda dos 

dados ao comum. 

E digita digita. Nem lá nem cá. A televisão digital sumiu-nos dos arquivos. Cirandando 

círculos, algo ritmo, que não volta atrás. Que tecnologia sempre roda, desde a roda até a 

NASA. Desistimos ...  

D Q adianta tanta letra e se explicar? Explica: metáfora, anátema, antena... isso é tema?  
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Só se teima em especulações. O q vale, de fato, é o fato. Mas que é o fato? Ou fato não faz 

sentido? De certo, se fizer algum, é relativo; é se. Derivado de dado.  

SE fato é dado novo... ENTÃO precisamos de algo ritmo, que conduza e indique a que o dado 

é dado. Que se dado for, de fato, inusitado e o algo ritmo, de cadências descredenciadas; 

sedados estão entendimentos. Necessário algo mais ritmo, de novas condições à nova 

condução.  

Mas se dado foi herdado, não está hermeticamente fechado; já se tem índice de por onde 

procurar. Espécie jogo. Posso o uso dado.  

Ou dedo? Digito ou escrevo? Tanta possibilidade....Q às vezes opto 1, as Xs opto 0; apto a 

outra. Nem sei mais qual detenho. Qual é de se ter? Possibilidades são de todas ou nenhuma, 

senão não são mais possibilidades, já se fez escolha.  

E fora o tanto de programa.... Vai se saber onde TV Digital se meteu. Metamo-nos nessa 

busca, acababamos digitalizados também, soterrados de palavra e número e grau. Sem gênero 

narrativa que nos conte a história. Imagina o triste fim.... soterrados.  

Abaixo a palavra! Texto lá, texto cá. Testo texto, meto texto. Meta: teste. Tanto dado que não 

sabemos de mira-alvo. E tanto troca-letra que já não se pode argumentar.  

TV Digital escondeu...ou é só virtual? Pode ter ido qualquer caminho.  

De conclusão, 

Inconcluos aqui... Indigito, meio indigesto.  

Ciranda, volta e meia, e configuramo-nos no mesmo lugar: com ou sem figura de linguagem, 

TV digito e tal podem estar qualquer 0 e 1. Sem pista, pasta ou arquivo.  

0 ou 1, tão opostos. Tão aposta. Simulação e proposta.  

TV Digital, dígito e tal podem estar qualquer não-lugar... 

Meio ingrato esse meio, temos impressão que seja digital.   

E para nossa total surpresa...                             
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Achamos!!!??? 

TV estava lá, logo no começo. Onde toda lógica é logada: em princípios.  

Logo lá, na palavra, que se lavra = 0 e =1.  

Palavra que = a número-mero-signo-imagem- gem-som- soon-cinema-dado- foco- fico- foca-

fixo- lente- foto- figura-ativo- fictício-for-four-ex-amplo-virtual. Ver atual, de certa ação.  

Dissertação: a TV estava logo ali, na expressão digital. Bem primeira página-janela.  

Até teve graça a piada, de computador. Sumir nos arquivos. Transformarmos  a busca em 

conclusão...  

E já nela, até podemos sugerir: a pesquisa vale um talvez. Porque vez e tal, uma dessas, sim 

ou não programadas, TV Digital valerá a espiada. 

No mínimo, boa viagem...  

Afinal, todo espaço é navegável, fluido e impreciso.  
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APÊNDICES  

  

APÊNDICE 1  

 

Hipertexto, Hipermídia e Internet: referências à Nova TV  

 

Uma das características mais relevantes à TV Digital como veículo revolucionário está na 

interatividade. 

O conceito de Interatividade liga-se à capacidade de manipulação de objetos no mundo virtual 

e resposta imediata da ação; um fluxo do usuário-ambiente e o efeito desta ação no usuário. 

Existem diversos níveis e tipos de interatividade. 

Apesar de relativamente fácil de identificar níveis de estruturas interativas nos objetos de 

mídia, é difícil lidar teoricamente com a questão no que diz respeito à experiência do usuário. 

A arte clássica, por exemplo, pode ser considerada comunicação interativa em diferentes 

modos como elipses na literatura, associações, detalhes incompletos em artes visuais; enfim, 

tudo que incite o receptor a interpretar a mensagem.  

Mídia e arte modernas conseguiram ir além do aspecto cognitivo, propondo novas demandas, 

não apenas interpretativas, mas físicas, ao observador. Tais experiências de fisicalidade, 

aliadas à questão da cognição, abriram espaço às instalações interativas com o uso do 

computador, a partir dos anos 80. 

O conceito interativo em mídia, para Lev Manovich (2001), pode ocasionar um erro de 

interpretação, associando interatividade a seu aspecto literal (interação física entre usuário e 

objeto de mídia), em detrimento do aspecto psicológico da interação.  

Esse aspecto físico é identificado como existência de estrutura objetiva, representado, por 

exemplo, pelos links interativos. Ou seja, confunde-se interatividade com a relação material 

entre usuário e elemento midiático. Erro antigo, de acordo com o autor, e cometido desde os 

princípios da era da Mídia Moderna.  
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Muitos teóricos, no começo do século XIX, diziam que as tecnologias procuravam uma forma 

de externar a mente e objetivavam traduzi-la em suas funções e processos; buscavam 

materializá-la.  

Em se tratando de Nova Mídia, o mesmo ponto de vista pode ser adotado: as tecnologias 

buscando externar e objetivar o raciocínio, sendo usadas para argumentar e controlar as 

formas de pensamento. Isso implica, segundo Lev, na assunção de isomorfismo entre a 

representação mental e as operações com efeitos visuais (dissolução da imagem, imagem 

composta, planos-seqüências). Equiparam-se, de acordo com essa visão, a processos mentais e 

formas visuais geradas por tecnologia; o que seria improvável antes do surgimento da TV e da 

computação gráfica, dada a riqueza do universo representacional mental.  

As Novas Mídias satisfazem essa necessidade humana de encontrar a materialização da 

consciência, como propunham os teóricos e usuários no século XIX. 

Para Lev Manovich (2001), esse desejo de externar a mente pode, na verdade, estar 

relacionado à demanda da sociedade moderna de massa por estandardização. Os assuntos 

devem ser padronizados e os processos de padronização também devem seguir modelos. 

Mental e individual passam à esfera pública. O único passa à produção de massa. A obsessão 

pelo espelho mental materializado é satisfeita.  

A mídia interativa computacional ajusta-se perfeitamente à essa necessidade. O hiperlink 

objetiva o processo associativo. Somos chamados a seguir associações pré-programadas 

existentes e a alterar estruturas mentais propostas por alguém através de nossos próprios 

mecanismos mentais. O usuário é levado a seguir a trajetória mental do designer de Nova 

Mídia para, a partir daí, alterá-la. Vivemos a era da proposição sobre o que já está proposto.  

De acordo com o pesquisador em interatividade, Dag Svances157, a maioria das plataformas de 

computador contém ferramentas multimídia disponíveis para interação. Estas ferramentas não 

requerem qualquer conhecimento em programação; seus comandos são automatizados.  

A grande dificuldade começa quando o designer de nova mídia ou mesmo um usuário busca 

criatividade relacionada à interatividade, ou seja, busca soluções não-programadas pelos 

softwares. Para que isso ocorra, deve-se criar em nível de programação, a que os designers 

                                                 
157 Svances, Dag. Understanding Interactivity: Steps to a Phenomenology of Humen-Computer Interaction. 
1993 – arquivo de Internet 
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gráficos ou usuários iniciantes geralmente não estão habituados. A criatividade encontra a 

barreira da técnica. A interatividade, como a mais poderosa ferramenta do computador, fica 

limitada. 

As simplificações e abstrações criadas pelos designers de ferramentas de programação não 

podem ser experimentadas e nem usadas na criação de soluções interativas criativas. A 

impressão que o usuário tem do espaço virtual restringe-se a essas abstrações e 

simplificações, ficando ele restrito a uma visão superficial do que é possível tecnicamente via 

aparato computacional.  

No cerne destes problemas se encontra nosso entendimento metafórico do computador; que é 

conceitualizado via metáforas (sistema de info, hipermídia, etc) e externa nossos conceitos via 

modelos determinados pelos softwares (email, net). Sem o acesso à programação, perdem-se 

etapas da lógica de construção, fundamentais à criação.  

O autor nos apresenta este argumento para afirmar que todos os novos fenômenos são 

entendidos, primeiramente sob os pontos de vista de fenômenos que já nos são conhecidos e 

aos quais estamos acostumados. Assim ocorre com as novas tecnologias de mídia. É só 

quando passamos a entendê-las através de sua própria linguagem não mais necessitamos de 

metáforas para descrevê-las ou aprendermos a usá-las. Mas o ambiente digital, de acordo com 

Janet Murray, ainda não alcançou um nível de maturidade que dispense a metáfora como 

intérprete. 

Com o objetivo de atentar a ferramentas midiáticas digitais (ou, de acordo com o conceito 

mais amplo de Lev Manovich, novo-midiáticas), para realizar paralelo de sua utilização ou 

utilização correlata, como modo de introdução a uma possível linguagem televisiva digital, 

passamos a uma breve análise de algumas dessas formas que se utilizam da interatividade em 

níveis e aspectos diversos como principio derivado da propriedade de variabilidade que lhes é 

intrínseca.  

A justificativa de tal análise faz-se em vista de que o elemento interatividade é um dos 

diferenciais de maior relevância trazido pela televisão digital, aquele que mais envolverá 

aspectos socioculturais e, também, econômicos. A propriedade interativa da TV Digital 

extrapola seus quesitos técnicos de qualidade de som e imagem, inclusive em termos 

mercadológicos. Não que estejamos delegando a segundo plano a indústria de televisores 
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HDTV e outros aparatos que movimentarão a economia e incrementarão um mercado que, 

nacionalmente, é potencial por excelência (90% das residências possuem aparelhos de TV ). 

Mas o aspecto interatividade, mesmo em relação à economia, gerará modos de produzir, 

receber e conduzir toda uma máquina administrativa cultural, abarcando, inclusive, o campo 

educacional.  

Neste sentido, faz-se essencial uma análise mais próxima dos mecanismos das Novas Mídias, 

que já estão à nossa disposição e podem ser usados como modelo introdutório à linguagem 

televisiva digital, pelo menos como forma de entendermos inicialmente essa nova mídia. 

Educação a Distância já está sendo testada em TV Digital e consiste em essencial laboratório 

por prever aprendizagem e ter o compromisso com o conteúdo de qualidade, o que, em mídia 

televisiva convencional, é segundo plano. A seguir uma breve análise sobre essa modalidade 

em seus conceitos, ferramentas e aplicação prática. 

Para comunicar, deve existir o emissor, o conteúdo, o receptor; há um processo que os 

envolve; há uma conexão. Mediatizar, em Educação, assume a busca por formas de atuação 

no ensino, metodologias e estratégias que otimizem utilização de materiais e conteúdos 

relativos ao aprendizado. A relação, ou melhor, mediação como processo, é de extrema 

importância. Em última instância, a mediação é a responsável pelo bom ou mau 

aproveitamento do conteúdo.  

Dispositivos midiáticos são exatamente os artefatos que possibilitam e aperfeiçoam a 

mediação, entendendo-se como mídia todo meio de comunicação e informação (rádio, 

televisão, imprensa, internet). 

Segundo Santaella (1996:212), mídia é sinônimo de meio concebível e aplicável a qualquer 

coisa, empregada para se atingir um fim.  

Existe o conceito de multimídia (diferentes mídias funcionando em separado em uma mesma 

plataforma) e Hipermídia (diferentes mídias já conectadas, criando uma nova linguagem, uma 

linguagem híbrida, mista de elementos sonoros, visuais e verbais, em plataforma digital). O 

essencial em hipermídia é a interatividade proporcionada no processo de construção da 

informação recebida (o usuário é também co-autor). A interatividade é elemento essencial à 

boa medição, ou melhor, à otimização da mediação.  
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Interatividade pressupõe conhecimento compartilhado em permanente mudança e acréscimo 

de novas referências. Tais características são próprias dos paradigmas político-educacionais 

vigentes a partir da década de 90; não por acaso, coincidentes com o período de explosão da 

informática. 

As comunidades virtuais sociais não supõem nenhuma forma de aprendizagem; 

necessariamente, não existem com essa função; aproximam-se dos chats, sem qualquer 

compromisso subjacente. Já as comunidades de aprendizagem existem a fim de um trabalho 

colaborativo, interatividade em função do conhecimento.  

Essa construção baseia-se em organização prévia estruturada em metas específicas e comum 

acordo entre os participantes.  

Estamos no âmbito da Educação a Distância, essencialmente Educação e produção de 

conhecimento. Fala-se na figura do Educomunicador, não mais em educador. O 

educomunicador deve dominar a habilidade comunicativa e ser mediador na construção do 

conhecimento; não apenas detentor de conteúdos.  

Esse conceito de professor-mediador parece mais evidente quando falamos em ambientes 

virtuais. A potência do meio digital surge como alternativa ou mesmo complemento ao 

presencial (contaminado pela forma padrão do ensino). 

Novamente, a potência está na relação estabelecida pelos meios; portanto, um meio que 

otimize a mediação passa e ser o mais bem-vindo. Se pensarmos que só há comunicação em 

ambientes digitais, mediante a participação de um conjunto, entenderemos bem a diferença 

entre o potencial do ambiente virtual e do ambiente presencial. 

Por conceito, virtual é a problematização de algo que pode vir a ser atual, aquilo que tem 

potência para. Atual é a resposta ao problema, enquanto real é a existência em si, pronta para 

ser materializada. Virtual é potência. Em ambientes virtuais, mais do que em quaisquer 

outros, a importância reside na relação – a comunicação provém da interatividade, em seus 

diversos níveis. 

Educação a Distância é exemplo prático de utilização das propriedades essenciais do meio 

digital. Como metodologia, o processo já existia há tempos (telecursos, cursos por 
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correspondência, etc..), mas a transmissão de informação, sem elemento gerenciador de 

conteúdo, deixava a desejar em termos motivacionais. 

As TIC’s possibilitaram à EaD o melhor aproveitamento de conteúdo, e aprendizado mais 

significativo. As modalidades de EaD baseadas nas TIC’s são: 

- broadcast: tem como fonte de trabalho o tutorial; a relação aqui é aluno-material. No 

presencial, o broadcast equivaleria a copiar o conteúdo da lousa. 

- virtualização da sala de aula: recursos utilizados da mesma forma em que na sala de aula 

presencial; o paradigma espaço-tempo na aula presencial é transferido para o ambiente virtual. 

A comunicação é bidimensional, aluno-professor. 

- estar junto virtual: personalização do ensino, resolução de problemas. O professor 

(gerenciador de conhecimento) parte para a utilização de ferramentas com determinado 

propósito. Deve desenvolver o planejamento e estrutura e transitar, através destas, ferramentas 

para tornar funcional o modo de produzir conhecimento. O professor surge como gestor. O 

tempo do aluno passa a ser particular, flexível, personalizado.  

A EaD redimensiona a Educação, trazendo a noção de que Educação está presente em todas 

as instâncias; evidencia que tudo é Educação. A autora cita o meio televisivo e as iniciativas 

educativas nessa área como modelo de reencaixe da função dos meios de comunicação, a fim 

de promover a inclusão sociocultural. 

EaD pode se realizar por diversos meios e técnicas que possibilitem comunicação e 

abordagens educativas. Suas características centrais: 

- distância física aluno-professor 

- flexibilidade de tempo  

Educação on-line é uma das modalidades de EaD , com alto nível de interatividade. É feita via 

internet, através da comunicação síncrona ou assíncrona.  

A Internet possibilita interação entre as pessoas, que pode ser: um a um (Ex: e-mail), uma 

para muitos (Ex: fóruns de discussão), estelar (Ex: comunidades colaborativas). 
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O e-learning é outra modalidade de EaD, com suporte na Internet, que consiste na seleção, 

organização e disponibilização de recursos didáticos hipermidiáticos ao usuário.O nível de 

interação é baixo.  

Ultimamente, o e-learning híbrido tem sido utilizado, misturando disponibilização de recursos 

didáticos e estilo tutorial, interações síncronas e assíncronas em ambientes virtuais, aulas 

presenciais e outros tipos de relação. 

O grande salto do advento da plataforma digital à EaD é o elemento construtivo, processual 

que ela traz. Tudo é passível de transformação, arquivo e posterior avaliação.  

George Landow (1999)  também nos fornece um exemplo prático da interatividade gerada por 

uma hipermídia na internet; neste caso, usada com finalidade científica, em seu site sobre 

cyberespaço e teoria crítica.  

Existe um tour inicial proposto, uma espécie de guia de navegação para melhor acesso às 

informações contidas, correspondendo a uma espécie de trilha linear às informações; útil, 

sobretudo àquele usuário ainda pouco à vontade com as implicações um tanto atribuladas da 

não-linearidade explícita, expressa em fragmentos áudio-texto-visuais. O site funciona, 

explorado de ambas as formas, tanto linear como não-lineramente. 

Inicialmente, o guia de exploração parecia servir mais ao nosso propósito de concatenar 

idéias. No entanto, com o decorrer da pesquisa e as paralelas navegações pelo site, 

gradativamente éramos impelidos a navegar sozinhos, sem auxílio ou dica interpretativa, sem 

qualquer intencionalidade que nos levassem a determinada forma de absorção da mensagem. 

Quanto mais nos habituávamos às conclusões autorais derivadas da própria lide com a 

pesquisa, mais a exploração dos próprios caminhos nos pareciam a melhor forma de pesquisa 

e entendimento.  

Durante a leitura e navegação, somos levados a conclusões direcionadas, o que nos faz crer 

que, jeito ou outro acabaríamos encontrando a essência do trabalho de Landow, tendo usado 

seu guia exploratório ou tendo usado a prática da experiência intuitiva via as diversas 

possibilidades de discurso, das distâncias percorridas no  ciberespaço construído. De qualquer 

forma, o site cumpre o seu objetivo informativo, dando-nos possibilidade de, nesse percurso 

dicotômico, e alternado entre livre escolha do interator e proposição do autor, criarmos 
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relações e chegarmos a conclusões que somente de modo linear convencional e direcionado 

(através de um livro por exemplo) não se fariam possíveis. 

É deste tour pelos sites gerenciados por Lev que extraímos muitas referências ao hipertexto, à 

hipermídia e à internet. 

A seguir, algumas considerações e exemplos sobre formas de uso, conceitos e surgimento da 

hipermídia, hipertexto e Internet, bem como algumas relações de convergência midiática que 

podem servir como sugestões a uma configuração inicial da televisão digital e à experiência 

do telespectador-usuário. 

Hipertexto  

Segundo Ted Nelson (2005), hipertexto é uma escrita não-seqüencial, que traz chances de 

escolha ao leitor, sendo melhor lido em uma tela interativa. Série de textos conectados por 

links que oferecem aos leitores diferentes modos de leitura. David Balcon158 evoca o conceito 

do hipertexto para analisar o filme Short Cuts159, que possui cenas de textos que podem ser 

consideradas paticipativas, por levarem o espectador a fazer conexões entre as pequenas 

cenas. Claro que estamos em níveis diferentes de interatividade do que aquela presente no 

hipertexto digital, mas o autor coloca que o filme é um exemplo da influência da forma 

hipertextual de leitura na narrativa cinematográfica. O autor sugere “Short Cuts” como boa 

alternativa ao hipervideo, definido como vídeo digital aliado à hipertextualidade, oferecendo 

ao usuário e co-autor, a escolha da múltipla narrativa, múltiplos meios de estruturação da 

história. O hipervídeo, apropriando-se da característica de não-linearidade do hipertexto, torna 

possível a narrativa não-linear, a desconstrução da história.   

Em Barthes160 (1974 apud LANDOW, 1999.) encontramos uma textualidade ideal, 

correspondente àquela aplicada ao hipertexto de computador; seria um texto composto por 

blocos de palavras ou imagens ligadas eletronicamente por múltiplos caminhos e trilhas com 

final em aberto. Essa rede de textos modulares que interagem entre si, criando e alterando 

significados, faz-se possível porque não há sobreposição entre seus elementos em termos de 

importância.  

                                                 
158 BALCON, David. Short Cuts, Hipertexto e Narrativa. Site. 
159 de Robert Altman. 
160 BARTHES, Rolland. S/Z.New York: Hill and Wang, 1974. 
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Michel Foucault161 (1974 apud LANDOW 1999) coloca que mesmo nos livros não há limites 

bem definidos de autoria e criação, uma vez que cada novo livro é uma série de citações de 

livros passados e mesmo de conceitos já incorporados. Existe, portanto, no conceito do 

conhecimento, uma intrínseca rede de ligações. Tanto para Barthes quanto para Foucault, a 

textualidade é regida pelo princípio que veio a ser materializado no hipertexto, representado 

pela conectividade de elementos e referências.  

O termo hipertexto foi aplicado por Ted Nelson, em 60, para descrever um tipo de escrita não-

seqüencial, que deixa margem à escolha do leitor, possibilitando diversos caminhos.   Para o 

criador do termo, hipertexto é uma proliferação infindável de pensamentos, formando redes 

ativas de relações, associações, significados, incessantemente. Nesta visão, o interesse pelo 

hipertexto advém de sua complexidade e sedutora inesgotabilidade. 

Landow (1999) usa o termo para definir texto composto por bloco de textos (correspondentes 

às lexias de Barthes) unidos eletronicamente. Os links eletrônicos podem tanto conectar lexias 

externas ao trabalho (comentários sobre um outro trabalho), quanto, ao mesmo tempo, podem 

conectar lexias internas ao trabalho (relações entre os argumentos apresentados), criando uma 

textualidade própria, não-linear, multifocal e multisequencial; e isso pode acorrer apesar de 

nossos hábitos lineares de leitura.  

Landow (1999) usa o exemplo de Ulysses, de J Joyce, em que o leitor pode seguir os pés de 

página para obter algumas informações extras ao texto principal. Essa experiência, como ele 

pontua, já é uma experiência hipertextual, apenas sem os links eletronicamente disponíveis. 

Agora, caso existissem esses links eletrônicos, o leitor clicaria nos pés de página e 

informações variadas apareceriam, talvez mais e mais links estivessem conectados, 

possibilitando uma escolha de inúmeros caminhos ao aprendizado do leitor. É isso que o 

elemento digital trouxe à textualidade: acréscimo de memória e maior possibilidade de 

estabelecer relações por conectividade mediante o uso de algoritmo e da propriedade 

enciclopédica computacional. A lógica da programação possibilitou mais praticidade e ordem 

a imenso volume de dados a ser acessado; dados que seriam improváveis de serem acessados 

com o texto impresso. 

Segundo Landow, o hipertexto ainda atende ao modelo de texto ideal de Barthes, quando 

estreita distâncias entre leitor e autor. Para Barthes, o leitor do texto impresso é sempre 

                                                 
161 Foucault, Michel, Arquitetura do saber. São Paulo: Forense Universitária, 7 ed. 2003.236 p. 
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colocado em posição passiva de aceitação ou não da leitura que lhe é proposta; ele é 

desfalcado do prazer de escrever; o texto, que Barthes chamaria de co-autoral, vai de encontro 

a esses princípios do texto apenas de leitura, do texto de lógica clássica. Seria um texto ativo, 

que exige um leitor ativo, um leitor-ferramenta para o autor, alguém que faça parte da criação 

de significado do texto. Estamos na esfera do hipertexto. 

Entre algumas das diferenças entre o livro de texto clássico e o hipertexto está a base material; 

o livro tem como base o papel, enquanto o hipertexto acontece na tela do computador (tela 

interativa), que, apesar de parecer incômoda à leitura, à primeira vista, oferece muitas 

vantagens, segundo Landow (1999). Mesmo em termos de fisicalidade, um texto eletrônico 

pode ser modificado em tamanho e forma, para adequar-se melhor à leitura. Além disso, 

qualquer mudança efetuada não seria permanente, mas apenas uma versão. As referências do 

texto seriam acessadas diretamente, sem a necessidade de troca de página. A informação 

poderia ser muito mais aprofundada, funcionando, em si, como um novo documento, 

independente, podendo ser acionado e desativado a qualquer momento. É o leitor quem decide 

qual o peso que dará à nota, e se quer ou não aprofundar-se no tema. A leitura adquire 

significados diferentes de acordo com cada leitor, com cada objetivo específico de leitura, 

cada ponto de vista. Leitor e autor estão no mesmo ambiente, e o leitor assume a 

responsabilidade pela leitura que faz, em forma, conteúdo, inclinação, tendência.   

Segundo Janet, hipertexto é um dos formatos mais promissores à forma emergente de 

comunicação baseada no aparato digital. Foi inventado após a Segunda Guerra, com o intuito 

de controlar a complexidade de uma base de conhecimento em expansão. 

Vannevar Bush162 (1945 apud MURRAY, 2001, p.93) havia proposto a lógica hipertextual 

como solução para possibilitar esse controle em sua tese de indexação associativa. Um 

princípio que rege o que ele descreve como memex (uma espécie de escrivaninha acoplada a 

um projetor; o memex possuiria documentos microfilmados, seria uma espécie de biblioteca 

particular. A pessoa interessada em algum tipo de objeto de pesquisa vai selecionando, entre 

estes documentos, aqueles que lhe interessam, sucessivamente. São projetados os mais 

importantes, e se parte para a seleção dos próximos, escolhendo trechos pertinentes, criando 

atalhos e comunicação entre eles). Segundo Janet, já estamos frente ao  hipertexto. Tal 

                                                 
162 *BUSH, Vanemar. As we may think. Atlantic monthly, jul. 1945 
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conceito acena à definição de uma rede infinita de conhecimento humano, correspondendo a 

um labirinto solucionável, aberto à racionalização.  

Uma vez que Hipertexto, por definição de Murray (2003), é o conjunto de documentos de 

qualquer tipo, conectados uns aos outros por links, as historias escritas em hipertexto são 

melhores descritas como segmentadas em blocos de informação genéricos (as lexias). Elas 

não seguem uma ordem especifica e são conectadas umas às outras por hiperlinks (palavras 

em destaque). O hipertexto possibilitou aos escritores a oportunidade de experimentar novas 

formas de justaposição, segmentação e encadeamento lógico.  

Os formatos hipertextuais já existiam como estrutura intelectual, assim como colocado por 

Landow em suas referências a Joyce, mas somente com o computador a escrita hipertextual 

atingiu larga escala. 

Exemplo de hipertexto citado pela autora é “Afternoon”, 1987, de Michael Joyce, sobre a 

ansiedade labiríntica de um homem que se sentia culpado pela morte do filho. O hipertexto é a 

melhor forma em termos estéticos artísticos de traduzir a ansiedade e sugerir sua não- 

resolução. Mais do que uma conclusão, o que importa aqui é a transmissão do teor emotivo 

dramático da personagem. 

De acordo com Janet Murray (2003), na mesma proporção em que os meios de comunicação 

tradicionais (livros, narrativas dramáticas) buscam o meio digital, os cientistas também 

pesquisam temas de entretenimento que se ajustem aos princípios essenciais do aparato 

digital. Por exemplo, Janet cita “Diamond Park”163, projeto da Mitsubish que promove 

encontros em ambiente virtual. Esse tipo de entretenimento promove a socialização e a 

exploração das propriedades intrínsecas ao ambiente. 

Outro exemplo citado é “Placeholder”164, em que os interatores usam capacetes VR e sensores 

corporais; ou ainda ALIVE, experiência em que o usuário não é sobrecarregado com 

aparelhos; seu reflexo é projetado em um espelho mágico, e nesse espelho ele interage com 

um personagem animado (é considerado modalidade de VR, que será citada mais adiante). 

                                                 
163 http://merl.com 
164 Por Brenda Lurel e Rachel Strickland para Interval Research Corporation, Califórnia. Visitar: 
http://web.interval.com 
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Segundo Janet, o que se espera via princípios interativos da hipertextualidade é o 

enfraquecimento continuo dos limites entre jogo e história, filme e passeio de simulação, 

mídia de difusão e mídia arquivística (livro e vídeo), formas narrativas e dramáticas, publico e 

autor; tudo proporcionado pela possibilidade de escolha, alteração de caminhos; enfim, ação 

sobre o evento, maior causalidade. 

Hipermídia 

De acordo com informações colhidas no site baseado em estudos acadêmicos, 

Hipermídia.info, de um curso ministrado no ano de 2003, e desenvolvido para fins de 

pesquisa pelo professor Elizeo Karkoski, Hipermídia é uma nova ferramenta midiática que 

alia os conceitos do hipertexto aos conceitos de multimídia (utilização conjunta de diversos 

tipos de mídia), uma espécie de documento que une imagem, som e texto, não obedecendo a 

uma lógica linear.  

Segundo Arlindo Machado, em “A arte no século XXI”, “hipermídia seria uma forma fluida e 

interativa da multimídia, em que a ligação entre elementos componentes estaria na esfera da 

’probabilidade’ e da ‘mobilidade’, sendo que os receptores ficam aptos a configurar tais 

elementos e suas ligações das mais diversas maneiras.” 

A hipermídia, segundo Landow (1999), amplia o conceito de hipertexto, uma vez que inclui 

outros tipos de dado, não apenas a escrita (elementos visuais, sonoros, animação, etc). Para 

Landow, uma vez que o hipertexto em si já possibilita a ligação entre discurso verbal e 

imagens, sons, diagramas (ou seja, extrapola o universo do não-verbal), ele não distingue 

entre hipertexto e hipermídia em seu trabalho. Vicente Gosciola (2003), como vimos 

anteriormente, nos coloca diante de uma visão mais abrangente da hipermídia, como  o meio e 

a própria linguagem em que o campo das Novas Mídias se encontra.  

Os elementos multimídia, em hipermídia, como nos explica Janet, estão conectados por 

hiperlinks, constituindo-se em documentos. Elementos e estrutura são independentes entre si. 

A variabilidade está nas diferentes versões dos documentos hipermidiáticos que o usuário 

constrói seguindo os links de diferentes maneiras, formas e ordens. (ex: internet, em seus links 

multimidiáticos, ou o hipertexto, que só usa um tipo de mídia, o texto). Acrescenta-se à 

escolha de elementos existentes a habilidade de criar, manipular ou examinar uma rede de 

informação, que contém nós interconectados por links. O hiperlink cria a conexão entre 
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elementos (ex: em uma busca, a mesma palavra aparece em dois ou mais programas 

diferentes).  

Em se tratando de mídia tradicional, os elementos são armazenados em estrutura única, não 

havendo separação de identidade, o que se faz possível em hipermídia, onde há distinção  

entre elementos. Assim ocorre em um programa de computador, onde o algoritmo especifica a 

seqüência de passos a serem seguidos de acordo com um dado, mas o algoritmo existe 

independente deste dado em específico. Paralelamente, segue a estrutura hipermidiática, 

oferecendo uma série de caminhos potenciais a qualquer objeto de mídia. 

Para criação em hipermídia (enciclopédias, jogos, demonstrações tutorias, etc.), um dos 

softwares mais utilizados atualmente é o Director, programa inicialmente usado para 

composições 2D, mas que se mostrou extremamente eficaz na composição com elementos 

multimidiáticos. Em alguns casos, é utilizado para construir sites, apesar de sua principal 

função estar ligada à construção de conteúdo para CD-ROM (interatividade fechada).  

Partimos de uma breve descrição do Director, apenas superficialmente, em caráter ilustrativo 

de sua forma metafórica de utilização das interfaces cinematográficas, como ferramenta de 

concepção hipermidiatica. O intuito aqui é apenas a constatação de como a hipermídia pode 

aproximar-se da concepção de uma linguagem televisiva interativa, exatamente por lidar de 

forma eficaz com a composição de elementos multimidiáticos. O Director utiliza a metáfora 

do filme (o que Manovich caracterizaria como interface cinematográfica).  

É um programa que trabalha com uma velocidade específica (assim como o Cinema trabalha a 

24 quadros por segundo). A mesma linguagem designatória é usada para se referir aos atores 

participantes (na verdade, os diferentes elementos de mídia a serem utilizados) como cast, ou 

área em que estes atores estarão atuando como stage. No momento em que um ator toma seu 

lugar no stage, ele passa a ser um sprite.  

Enfim, é usada uma série de elementos de linguagem já conhecidos dos usuários, para que a 

construção da hipermídia, em seu lidar com os elementos multimidiáticos, seja eficaz. Nada 

melhor do que modelar o Cinema, uma Interface que lida perfeitamente e historicamente com 

a multimídia, o primeiro multimídia.  
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O programa dispõe de uma série de ferramentas que permitem desde a criação dos elementos 

até a movimentação e distorção, ou seja, uma ampla habilitação para manipular os elementos 

multimidiáticos do projeto que esta sendo criado. Depois de finalizado, este projeto pode ser 

distribuído via Internet ou mesmo CD-ROM, sendo a forma mais utilizada o CD-ROM. 

O Director permite a criação de mecanismos interativos, que vem a ser, agora sim, um dos 

pontos mais dificultosos na operação do Director, até então bem simplificado, devido ao 

conhecimento prévio de seus mecanismos de operação via interface cinematográfica. Os 

chamados scripts são formados por códigos de programação (a programação do Director é a 

Lingo).  

Mas, para que o usuário não necessite ser expert em programação, o programa possui os 

behaviors, que são arquivos de códigos prontos, capazes de serem anexados ao projeto. A 

quantidade de behaviors é limitada e o usuário, que, com o tempo, vai se tornando um 

programador, ainda que iniciante, poderá sentir necessidade de outros tipos de alteração em 

seu filme, atividades mais especificas ou sofisticadas; nesses casos, há necessidades de lidar 

com a linguagem da programação (problema discutido anteriormente por Ney). De qualquer 

forma, os behaviors já possibilitaram um primeiro contato com a lógica da linguagem; eles 

cobrem grande parte dos comportamentos básicos para criar interatividade no filme (clicar em 

X para que apareçam frames específicos, navegar pelos frames, etc). Qualquer elemento do 

Director pode levar a algum tipo de interatividade (cast, sprites, frames, inclusive o próprio 

filme). Mas para que essa interatividade ocorra, para que haja reação proveniente da ação do 

interator, ou seja, para que ocorra um Evento, deve haver uma Instrução específica 

correspondente, criada via LINGO através de scripts programados. 

Os scripts são combinações de termos da linguagem Lingo que obedecem a uma sintaxe 

específica, seguindo regras rígidas, para que o programa seja capaz de compreender e 

executar. Ou seja, para criação baseada na linguagem específica de um novo meio, é 

necessário que se conheça o procedimento operacional de sua programação.  

Internet  convergência  

A comunicação hipertextual/hipermidiática sugere o elemento anárquico, promovendo uma 

multiplicidade de vozes e verdades, sem precedentes; a sociedade tornou-se multivocal. 

Descentraliza-se, potencialmente, o poder.  
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A ideologia dominante, até o advento da lógica digital, havia sido baseada na impressão 

monolítica, no cinema, rádio e mídia televisual; sempre houve monopólio da informação. A 

internet surge como exemplo claro dessa tendência descentralizadora; no entanto, em sua 

anárquica descentralização, subjaz um método, sobretudo em seu modo hipertextual de 

apresentação: é self contained e, ao mesmo tempo, interativo, ambiente em que as vozes 

possuem mesmo peso e mobilidade. Existe uma lógica própria; não estamos em campo 

anárquico depreciativo.  

Segundo Macluhan165 (1964, apud MURRAY, 2001. p.17), a invenção do impresso 

possibilitou a transformação da sociedade tribal em fragmentada e linear, criou um tipo de 

público (indivíduos preservados, caminhando com separados e fixos pontos de vista), e essa 

influência direta e causal do meio ele não vê como bem-vinda. Já a comunicação eletrônica, 

segundo ele, criou a massa, o mundo como aldeia global; abandona-se a visão fragmentada e 

adota-se a interatividade.  

Como coloca Janet Murray (2003), a despeito da tese de Macluhan sobre a crítica de um meio 

específico e as vantagens e desvantagens que ele proporciona à sociedade, ela concorda que o 

formato da mídia acaba moldando o individuo social e culturalmente, a mídia passa a ser 

extensão do corpo humano.  

O elemento digital trouxe a interdependência entre os indivíduos e pontos de vista; existe, 

mais do que nunca, um envolvimento muito maior e contínuo. 

Segundo Landow (1999), a Internet alimenta a antiga utopia da civilização ocidental de um 

mundo igualitário, justo, de mesmas ferramentas a todos, mesmos meios de atuação na 

sociedade. Para Landow (1999), a utopia que envolve a sociedade igualitária, e está sendo 

reformulada através do ambiente digital, não é mera filosofia; alcança um plano material 

potencial traduzido em nosso universo de possibilidades e instrumentalização proporcionado 

pelo aparato digital. Existe um senso subjacente de unidade, ligação, proximidade.  

No entanto, de acordo com a ONU166, a tendência para que haja maior igualdade é a 

regionalização na Internet, ainda centralizada pelos EUA. A polêmica reside na questão de 

quem deve gerir domínios e endereços virtuais, sobretudo em países em desenvolvimento, 

                                                 
165 MACLUHAN, Marshall. Understanding Media. New York. MacGraw-Hill.1964. 
166 “Internet com muitas redes regionais, sem centralização. É a visão da ONU” – 20/11/05, por Otávio Dias ao 
Estado, Caderno de Economia. 
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como Brasil e China. Até então, quem o faz é a Icann (organização não-governamental de 

gestão e controle de redes no mundo inteiro, com sede na Califórnia).  

Os EUA, apesar de oficialmente não interferirem, acabam regulamentando todas as decisões 

que envolvem a Icann; ou seja, existe um monopólio digital, não apenas em termos de 

mercado tecnológico, mas em termos geopolíticos.  

Existem iniciativas tecnológicas que buscam possibilitar maior acesso à informação, de forma 

a diminuir a disparidade social e promover melhor comunicação para inclusão. Como 

exemplo, algumas foram apresentadas em uma Cúpula realizada pela ONU, em novembro de 

2005.  

- sistema de conexão sem fio que liga vilas distantes ao telefone e internet, alimentado por 

painéis de energia solar e pedaladas de bicicleta. Esse sistema, que custa U$ 2mil e pode 

atender a cerca de mil pessoas, já está em andamento em Uganda. 

- sistema judicial digitalizado em sua totalidade, na Turquia. 

- serviço móvel de tradução simultânea em celular, direcionado a surdos e mudos; em 

implantação na Suécia. 

- serviços de medicina a distância, para população rural, em pontos isolados. Financiado pela 

União Européia, o Projeto T@lemed está em andamento no Brasil. 

- programas de intercambio virtual entre alunos do segundo grau de todo o mundo, com 

objetivos educacionais; há em média 10 mil participantes, entre professoras e alunos, de mais 

de 30 diferentes países. 

De fato, segundo Landow (1999), um mundo digitalizado, conectado em rede, é 

potencialmente muito mais democrático em termos de acesso à informação (matéria-prima de 

desenvolvimento social da pós-modernidade), se comparado ao mundo da era da palavra 

impressa, extremamente hierárquico. Da mesma forma, Macluhan167 (1969 apud MURRAY, 

2001. p. 43) considera a era da palavra impressa fragmentada e de poucas oportunidades em 

relação ao acesso à informação. 

                                                 
167 *MACLUHAN, Marshall. The Médium is the message. New York. Random Housel.1969. 
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Já Ted Nelson, em entrevista a Diego Assis168, mostra uma postura bem critica em relação à 

internet, ao mundo conectado. Foi a partir de suas teorias sobre o hipertexto que surgiu a 

formatação da grande rede, o que, para Nelson foi apenas distorção do que propunha 

inicialmente. Para ele, a Internet é apenas uma simulação do bidimensional, com links 

apontando somente a uma direção: para fora, para um objeto ali, lá, algum lugar. O ideal de 

Internet, para Nelson, seria um conglomerado de documentos de múltiplas dimensões, cada 

link (milhares em uma única página), apontando para diversas direções. Para ele, a 

multiplicidade de conexões e dimensões está muito mais próxima à idéia de elaboração da 

mensagem proposta pelo conceito de hipertexto.  

Nelson, recentemente, publicou um manifesto em favor da recolonização do ciberespaço, que 

não deveria estar sob a égide de tecnólogos, mas de escritores. Surpreendentemente, ele 

afirma odiar a tecnologia, por ser repetitiva, hierárquica e pouco criativa em termos de 

linguagem.  

Funcionalidade técnica não é sinônimo de criatividade e nem deve ser. Para ele, o sistema 

hierárquico de funcionamento do computador assim o é por ter sido inventado por tecnólogos, 

que pensam hierarquicamente. Ou seja, a configuração atual do ambiente digital não precisa 

ser necessariamente assim; mas, aqui, ele não está se referindo a mudanças de layout, mas de 

configuração, estrutura, finalidade.  

Para Nelson, tecnologia é o funcional; não adianta algo extremamente sofisticado em termos 

de construção algorítmica a não ser que se faça acessível. É a comunicação que se faz 

fundamental. Devemos interfacear culturalmente com a tecnologia. 

Sob esse aspecto, não podemos dizer que a internet não cumpra o seu papel como tecnologia 

funcional. 

Uma forma de detectar tamanha influência do meio digital e, neste caso, da internet, em 

âmbito cultural, é a constatação de sua influência sobre a Igreja Católica, instituição 

extremamente tradicionalista e estável em seus valores169. Melhor falarmos em influência que 

a Igreja católica exerce mediante a utilização da ferramenta internet.  

                                                 
168 Entrevista com Ted Nelson, 31/10/05-Link Estado 
169 Reportagem (Tecnologia tornou o Papa mais pop- 11/04/05)- Caderno Link do Estado, por Rodrigo Martins) 
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A morte do Papa foi primeiramente anunciada via e-mail, mas a Igreja já havia aderido à 

internet muito antes do fato, com o objetivo de alavancar a fé católica, em decadência, devido 

à perda de fiéis a religiões menos tradicionais.  

Em 95, o Vaticano inaugurou o seu site www.vatican.va e, cerca de três anos mais tarde, já 

transmitia missas ao vivo pela rede. Chegou a lançar até uma versão do site em chinês, 

contrariando o governo do país, que só permite cultos cristãos controlados pelo governo local.  

A Igreja Católica concluiu que a melhor forma de influenciar fiéis e conquistar tantos outros 

seria via mídia disseminada, digitalizada, o que, também, foi percebido por muitas outras 

entidades religiosas. Estamos, religiosa e tecnologicamente, na era da catequisação funcional, 

via ferramenta digital.   

Um outro exemplo de como a digitalização retorna como conceito às áreas mais tradicionais 

da cultura está no Armazém Digital170 (seu site é www.armazemdigital.art.br), um novo 

conceito de livraria baseado no conto “La Biblioteca Total”, de Jorge Luiz Borges (uma 

espécie de biblioteca que armazenaria todo o conhecimento humano).  Jack London , seu 

criador, é um dos pioneiros na Internet no Brasil. 

No Armazém, que é um espaço físico (espécie de livraria), o cliente escolhe entre cerca de um 

milhão de livros, em diversos idiomas. Caso a obra não esteja disponível, é feita uma cópia, 

que fica pronta em dez minutos; pode-se, inclusive, customizá-la (escolher a capa, estilo, entre 

algumas opções).  

No caso de livros estrangeiros, o cliente leva vantagem, pois há barateamento de custo em 

relação à importação, e economia de tempo (não é necessário esperar pela entrega).  

Em se tratando de novos escritores, o conceito é perfeito, uma vez que não há preocupação 

com editoração; o livro fica disponível virtualmente e, quando impresso, o Armazém retém 

30% do valor de vendas. 

O estabelecimento também possui fonogramas para que CDs sejam montados e 

personalizados, mas, no caso de músicas, a comercialização é mais complicda, devido ä 

cessão de direitos.  

                                                 
170 Reportagem (Escolha o livro, a capa e peça a impressão: sai na hora- 10/01/05) Link d Estado, por Roseli 
Andrion- RJ 
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O dono da loja ressalta que todos os direitos autorais são pagos, mas alerta para a necessidade 

de serem criados novos mecanismos em relação à questão dos direitos. A lei, que antes 

suportava o analógico, não pode reger o ambiente digital fluido e reconfigurável.  

Os paradigmas que envolvem o conceito analógico não suportam a revolução digital.  

E o que dizer desta proposta de pesquisa, formatada como texto escrito sobre Novas Mídias, 

se considerarmos o processo de confecção da informação e a fluidez de transmissão 

possibilitadas pelo meio digital, em relação ao processo de produção e inflexibilidade do 

impresso?  

Talvez a dissertação, em seu suporte insuportavelmente linear, não seja o melhor meio, 

inclusive economicamente falando, de se discutir mídia digital, mais ainda se considerarmos o 

aspecto tempo envolvido no tratamento da informação (sua forma de processamento e 

distribuição). 

Talvez com certeza, porque só resta mesmo a dúvida no tocante ao motivo que leva a 

Academia a continuar insistindo em formas atravancadas de produção do conhecimento.  

Alguma outra fórmula, mais fluida e de maiores possibilidades informativas, faz-se essencial 

às referências múltiplas e às associações que nos são naturais, como cérebro- processadores, 

máquinas humanas.  

Encontramos, de fato, dificuldade na organização linear de conceitos e conteúdos tão 

interligados e remetentes uns aos outros. A questão da discussão sobre o ambiente digital 

hipermidiático e os desdobramentos técnicos e culturais que envolve já se constituem em 

instauraçao reflexiva sobre o processo hipermidiático, necessitando, portanto, de um meio 

adequado de expressão. Afinal só via experimentação em hipermídia se pode produzir 

conteúdo ou análise autênticos em hipermídia. O produto está contido no processo.  

O processo hipermidiático, como novo modo global de experimentar a existência, traduz-se, 

em termos técnico-procedimentais na sociedade, em convergência entre as mídias. 

Convergência é a mútua re-mediação entre pelo menos essas três importantes tecnologias 

(telefone, televisão e computador), cada qual com suas práticas técnicas, sociais e econômicas 

hibridizadas; cada qual oferecendo seu próprio papel na mediação. O telefone representando a 
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comunicação entre vozes em tempo real, a TV como uma tecnologia de ponto de vista que 

promete comunicação e monitoração do mundo. O computador que combina gráficos em 3 

dimensões, ação automática programada e a interatividade que a TV, por si só, não possui. A 

partir do momento de convergência, cada um desses meios absorve características do outro, 

promovendo uma nova versão de linguagem.  

 

Experimentação da linguagem em Nova Mídia: entre exemplos e suposições 

 

Semio-Surf: George Landow (2005) nos apresenta um trabalho desenvolvido por um de seus 

alunos de Hipertexto e Teoria Literária, Leni Zumas, em 1995, com o Storyspace, da Esatgate 

Sistems (eastgatesistem.com), um ambiente para criação de hipertextos, cuja  

ferramenta principal é o StorySpace view, uma pasta configurável, espécie de estrutura de 

diretório com diversas camadas potenciais de criação. Essa hipermídia preserva forma e 

conteúdo de um texto de Calvino“If On A Winter1s...” , mas reconfigura a mediação feita por 

este a partir do momento em que transfere os textos tipo galho, ou seja, os hipertextos, à 

esfera do vídeo e da televisão.  

Existe um guia de TV como base de dados dos conteúdos de canais de TV (cada um dos 

canais apresenta programas específicos característicos), através dos quais se navega. Cada um 

desses programas conta (a seu estilo e formato) uma parte da história dos personagens 

centrais, um homem e uma mulher. 

Os links levam o leitor/interator ou a histórias lineares ou por entre os canais.  

O fato de os mesmos personagens se apresentarem repetidamente nas diversas situações 

apresentadas pelos textos faz com que a narrativa vá adquirindo certa lógica; e logo tudo 

passa a ficar coerente. Mas Landow afirma que a versão HTML para WWW, a versão a que 

nos referimos, é mais confusa do que a versão feita no Storyspace original. Esse software, 

segundo ele, oferece, além da visualização geral, as ligações e cruzamentos entre os 

documentos e versões particulares possíveis, permitindo, ainda, a utilização de janelas 

múltiplas capazes de salvar configurações e localização. O autor  tentou adaptar esses 

recursos usando ferramentas disponíveis em HTML (via notas de pé, imagens, cores) e até 

fazendo links com outros documentos on-line. Mas nem todas as diferenças dessa versão feita 
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para web advêm do uso do software, mas também de questões autorais envolvendo, no caso, a 

utilização de músicas, nomes de programas que, de fato, existem, e outras referências que não 

podem ser colocados na Internet.  

Esses elementos que envolvem realidade (por exemplo, um programa que realmente é 

veiculado e o possível acesso a ele contextualizando-o na história) trazem um nível de 

interatividade desejado, e que tem sido cada vez mais buscado pelo formato televisivo nessa 

fase de transição para a base digital. É claramente presente no hipertexto e na hipermídia essa 

vivificação do elemento real, da experiência do próprio usuário como referencia e parte da 

narrativa ou experiência interativa.    

Em Semio Surf (que suponho seja uma analogia à semiose da navegação), Zuma usa subredes 

de acesso a diversas informações, aliadas a metatextos explicativos sobre conceitos 

subjacentes à história. Ele faz um inventário paralelamente à apresentação da história, 

mediante processo de seleção feito por parte do usuário navegador, que pode resultar em uma 

composição tanto mais interessante esteticamente quanto menos ou tanto menos funcional 

culturalmente, ou seja, varia de acordo com o usuário e seu nível de compreensão. Aqui 

estamos explicitamente diante da lógica dos níveis taxionômicos. O que importa, segundo 

Landow, é a interatividade e o estado de agência que possibilita a co-autoria, dentro de 

determinados limites preestabelecidos, mas, ainda assim, um processo de descobrimento e 

composição.  

Nessa hipermídia, em específico, existe uma narrativa entrecortada por metatextos, que 

representam um novo nível taxionômico, informam conceitos. Na narrativa em si, 

esteticamente, esses conceitos podem funcionar como uma segunda consciência (consciência 

dos personagens). Essa segunda consciência, ao mesmo tempo em que se encaixa na narrativa 

(como pensamento dos personagens), traz informações ao usuário. Não estamos aqui apenas 

tratando de entretenimento, podemos estar na esfera do aprendizado também.  

Talvez essa seja a característica mais importante da hipermídia e do hipertexto quando 

relacionados à televisão, por exemplo. E se ampliarmos tal associação (hipermídia- 

hipertexto-televisão) trazendo a internet como outra possibilidade de fonte, estaremos  

na esfera do conhecimento extremamente ampliado: hipermidiático, virtual e informativo. 

Acima de tudo, transitaremos no campo das relações de convergência. Âmbito de novas 
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possibilidades de relação, imprescindíveis e inevitáveis, entre as diferentes mídias (em se 

tratando dos níveis técnico e procedimental) e entre informação e usuário, emissor e receptor, 

ação e percepção (em se tratando da lógica cultural da comunicação); enfim todas as 

instâncias que se referem ao homem e a seu modo de experimentar e configurar o mundo.   

E como traduzir esse vasto potencial midiático, virtual e informativo ao funcionamento da 

indústria da televisão, em termos técnicos e culturais? Como proporcionar à lógica da 

participação direta, da resposta imediata, da busca e do direcionamento de conteúdo 

apreendido, forma e proposta programática televisivas eficientes?  

A existência de não-linearidade na linguagem cinematográfica de aparato convencional 

(demonstrada pelas narrativas com temática não-linear, como é o caso dos filmes Amnésia, 

Short Cuts, Prêt-à-porter, de Altman) já é indicativa de que necessitamos de novas formas 

técnicas capazes de materializar a não-linearidade.  

História, narrativa ou roteiro (elementos subjacentes ao audiovisual como linguagem) devem 

ser formatados através de escolhas interpretativas do espectador, maior estado de agência, e 

apropriação do espaço. É essa contribuição que o elemento digital traz à linguagem midiática: 

a interatividade, que torna possível maior envolvimento do espectador-usuário com a 

mensagem, tornando o veículo da mensagem, em si, mais atrativo.  

Como seria um programa em televisão digital? Semio-Surf, com sua linguagem que tira 

referências da lógica hipertextual e interativa, poderia ser uma proposta para TV, com vídeos, 

hipervídeos e meta-informações. Constituiria, por exemplo, uma rede de usuários-

espectadores participantes, aptos à troca de dados e a dar palpites no enredo, usuários que 

interviessem e colaborassem com o desenvolvimento da história. Esta seria ampliada a limites 

desconhecidos; não haveria previsão de esgotamento de enredo e nem de possibilidades 

narrativas que a ele estivessem agregadas.  

Enfim, seriam múltiplas vias de acesso à informação e ao corpo midiático, o que traria, de 

certa forma, um caráter experimental à programação televisiva, do qual tanto o espectador 

quanto o produtor de televisão são poupados, infelizmente. Novo fôlego ao processo criativo 

e, sobretudo, revigoramento da estética televisiva, que pouco tem evoluído em termos de 

linguagem. Podemos considerar que esta seja uma das apostas da TV transcrita em dígitos. 

Quem sabe seu grande potencial esteja escondido e ainda se descortine via adoção da lógica 
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digital?  

  

  

 APÊNDICE 2 

 

Mackinando a TV Digital  

 

Mackinando é um programete produzido e veiculado pela TV Mackenzie, e consiste em um 

apanhado geral, em linguagem informal, sobre Arte, Cultura e Entretenimento, destinado ao 

público universitário, prioritariamente.  

Estrutura-se em drops (entrevistas acrescidas de referências complementares sobre o assunto), 

com duração aproximada de cinco minutos. 

Fruto de um projeto próprio iniciado em 2001, quando ainda cursava a graduação, a produção 

foi viabilizada a partir de parceria TV Mackenzie e Faculdade de Comunicação e Artes, onde 

passei a exercer função como professora em 2002. O processo de produção do Mackinando, 

então iniciado, através do envolvimento proporcionado, impulsionou-me à pesquisa em 

linguagem televisiva e conteúdo de maior qualidade, levando-me ao curso de pós-graduação 

Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura.  

Em contato com disciplinas investigativas nas áreas de Linguagem digital e Educação, as 

questões relativas à pesquisa foram ampliadas. Passei a me interessar pelos possíveis rumos 

da televisão com o advento do suporte digital; interatividade receptor-emissor e suas 

implicações em relação ao conteúdo; o lugar ocupado pela Educação como instituição no 

mercado e universo midiáticos, entre outros aspectos relevantes. 

O Mackinando é semente do desenrolar desse processo reflexivo; e objetivo fazê-lo espaço de 

futura aplicação dos conceitos e estudos desenvolvidos na pesquisa de mestrado.  

Estrutura formato analógico: 

- uma entrevista com personalidade ligada à cultura, arte, comunicação e entretenimento; em 

locação externa, relacionada ao entrevistado ou tema tratado. 
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- cobertura de imagens da locação e alguns depoimentos correlatos ao tema da entrevista; a 

serem inseridos durante o programa. 

- material audiovisual do entrevistado. 

- câmera auxiliar mini dv para leitura making off ocasional.    

Recursos utilizados: 

- equipamento para externa /carro; ou estúdio 

- um câmera e um assistente  

Processo de produção: 

1. Escolha do tema  

2. Contato com possível entrevistado ou assessoria.  

3. Marcação da gravação/passar datas para a equipe  

4. Definição do roteiro da entrevista.  

5. Gravação e cobertura fotográfica  

6. Pré-edição  

7. Edição  

8. Entrega do material  

9. Contato com entrevistados para avisar datas de veiculação  

10. Cópia e release do programa  

  

Matérias realizadas  

Marcelo Caires – a profissão de músico. 

Fabio Cardia - produtor de jingles e trilhas. 

Paradoxx Music - gravadora. 

Dr.Sin - conjunto brasileiro de metal, com carreira internacional. 
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MTV -  departamento de bandas novas. 

Danilo Russo - fotógrafo de moda. 

Kid Vinil - carreira e Brasil 2000 FM. 

Marcelo Nova - carreira e produções independentes. 

Galpão Fábrica - grupo de teatro. 

Ewerton de Castro - carreira e experiência múltipla em TV, teatro e cinema. 

R-Evolução Urbana, a lenda do rock – peça sobre a banda Legião Urbana. 

Beto Soul- músico de MPB. 

Trama Universitário – projeto da gravadora Trama, direcionado às universidades. 

Eyes of Shiva – banda de metal, com lançamento no exterior. 

Blitz – sobre a carreira e retomada da banda. 

Marcelo Caires – sobre o curso de música da Faculdade de Comunicação e Artes. 

Trama Virtual – site da Trama, que serve como vitrine às bandas independentes. 

Gal Oppido –  fotógrafo. 

TRE Estúdio – produtora. 

Wunderman – agência de Marketing direto, uma das maiores do mundo. 

Luciano Nardelli, a Figueira – chef internacional. 

Galpão Folias – grupo de teatro. 

Estúdio Nova Dança/ Nada Dança – sede de pesquisas em dança. 

Kiko Loureiro- guitarrista do Angra 
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Projeto BlackBass  

  

  

Mackinando a comunicação em formato analógico 

Nesta fase de elaboração da pesquisa, o programete será produzido em maior volume 

(correlato à grade de programação da TV Mackenzie, em expansão), mantendo suas 

características de formatação e conteúdo.  

O interesse direciona-se às mais diversas temáticas. Algumas das matérias já realizadas 

passam de análises do mercado musical independente à fotografia artística, chegando à 

trajetória do ator de teatro, estendendo-se às pesquisas e atividades realizadas por discentes, 

docentes e profissionais técnicos na área de Comunicação, Artes, Design, Arquitetura, dentro 

e fora da Universidade. O programa mostra, em caráter ilustrativo, a ponte Sociedade-

Instituição, sendo, ele próprio, instrumento desse intercâmbio, que pode e deve ser muito mais 

dinâmico. 

A intenção é criar e fidelizar um público interessado em consolidar um espaço de 

entretenimento relevante e elucidativo no cumprimento de suas metas informativas em 

televisão. Em se tratando de público universitário potencial, estamos no âmbito do  

considerável; apesar de raso em números, se colocado comparativamente em relação à 

totalidade de espectadores (90% da população possui um televisor em casa).   

Entenda-se como público universitário o conjunto diferenciado em termos de acesso à 

comunicação e com um senso crítico relativamente mais apurado, devido ao potencial 

dialógico reflexivo que a educação possibilita.  

Mas estenda-se o público universitário, pois não buscamos rotulá-lo como composto por 

estudantes ou corpo docente e nem como parte de uma estrutura estratificada de receptores. 

Buscamos uma abordagem ideológica virtual, de público universitário, que, talvez, não 

necessite freqüentar Instituição, fisicamente, mas que passeie por conteúdos instrucionais. E 

nada mais apto do que a mídia, sobretudo a TV, para alcançar e criar esse público.  

O interesse é por uma abordagem da comunicação que não delegue ao conceito de público de 

nicho a diferenciação qualitativa da mensagem, mas que traga uma hibridização positiva do 
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público em relação à capacidade de escolha. Ou seja, uma abordagem que considere a 

mensagem de qualidade, receptiva a públicos agregados, pertencentes a diversos níveis 

socioculturais e de interesse, com o intuito de torná-los aptos à diferenciação entre graus 

informativos (do mais superficial, o que não deve nunca ser identificado com banal, apenas 

não aprofundado, ao mais denso, ou aprofundado, de acordo com o interesse e a formação do 

sujeito). Públicos aptos, portanto, à evolução na escala de acesso à cultura e à capacidade de 

reconhecer a mensagem como ferramenta de aperfeiçoamento da cognição, e, a partir daí, 

escolher o que mais lhe seja funcional. Conscientemente funcional. 

A comunicação deve tender ao potencial do público e não ao público potencial, tornando-o 

mais que universitário, mas socialmente instruído. Para que o que era considerado privilégio 

de nicho, compreenda totalidade. Como? Via enriquecimento qualitativo de conteúdo.   

Estendam-se acesso e senso crítico ao todo que hoje é resto, à maioria-massa, de nicho a lixo, 

masserada em seus processos intelecto-responsivos. Seus, por direito; e destituídos de função. 

Que coisa, afinal, se apreende da futilidade que impera mídia abaixo? Surpreende que ainda 

se espere vida inteligente na tela. Sobre a tela, a visão está distante de ser otimista, mas 

algumas iniciativas em televisão deveriam ser levadas mais a sério, como reais instrumentos, 

longe de ficcionais, mas verídicos em sua potencialidade de expansão do conceito da 

cidadania. A TV Digital debruça-se , creio eu, essencialmente, ainda que como projeto, em 

educação e cidadania. Tratemos de entretenimento, narrativa ou jornalismo. Tratemos de TV, 

o assunto é social. 

 

Mackinando a comunicação em formato digital 

 

Creio que o formato modular aplicado ao Mackinando e sua lógica de multiplicidade de 

assuntos e não-linearidade seria um ótimo campo investigativo a uma linguagem 

hipermidiática, que, por sua vez, serviria de acesso a uma possível introdução da linguagem 

televisiva digitalizada.  

Sendo vínculo direto com as pesquisas desenvolvidas na pós-graduação, a proposta é 

estruturar o programete em linguagem hipermidiática, transformá-lo em espécie de programa-

protótipo à TV Digital. Um ensaio da linguagem como produto de entretenimento e mídia-
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educação. Ou seja, gerar informação que poderá ser aprofundada em conteúdo e transmiti-la 

de forma acessível (respeitando diferentes níveis taxionômicos).  

O programete em formato hipermidiático ajusta-se à lógica investigativa e customizada que 

será agregada ao padrão televisivo via aparato digital. Na hipermídia (ou proposta de base 

hipermidiática para TV Digital), teremos os cinco minutos de entrevista aliados a material 

correlato à atividade do entrevistado, funcionando como uma espécie de índice a outras 

referências acessíveis através de hiperlinks ativados na tela. O índice ou entrevista inicial 

pode ser interrompido a qualquer momento, a gosto do usuário-espectador, fazendo a lógica 

não-linear e a lide com a informação, a essência do próprio entretenimento. Informar-se faz-se 

jogo. 

Em termos de perspectivas concretas, o programa, além de ser produzido em seu formato 

convencional analógico para ser exibido na TV Mackenzie (cinco minutos de entrevista com 

um personagem central), deve ter como produto a hipermídia de aprofundamento (o que de 

certa foram faz cumprir seu papel como instrumento de pesquisa em si). Geralmente, há vasto 

material do entrevistado já pronto, o que facilita a elaboração de conteúdo para a hipermídia 

(e em extensão, para um possível formato hipermidiático de programa para a TV Digital). 

Importante ressaltar que um dos itens que mais encarece a produção hipermidiática é a 

pesquisa e a produção de audiovisual para alimentá-la.  

Em se tratando de entrevistados do universo acadêmico da Arte e Comunicação, de forma 

geral, temos ilimitadas fontes temáticas dadas a variados tipos de abordagem e vasto contato 

com núcleos de pesquisa.  

Provavelmente resida aí, na formatação de conteúdo hipermidiático adaptado à lógica 

televisiva de consumo de informação em larga escala, o potencial para tornar o conteúdo da 

produção acadêmica mais acessível e livre do rótulo formalista hermético; ao mesmo tempo 

em que se traça caminho provável à televisão como veiculo inteligente de comunicação, 

ferramenta na configuração não apenas de novo formato (versão digital), mas de um novo 

espectador.  

Estrutura da versão hipermidiática (protótipo para TV Digital): 

-Entrevista editada (cinco minutos) 
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- Hiperlinks de acesso a materiais do entrevistado 

- Hiperlinks de acesso a aprofundamento de assuntos de referência 

- Hiperlinks de aprofundamento sobre a construção do programa 

- Acesso à internet e comunicação sincrônica  

- Acesso a pesquisas sobre tema de interesse do usuário 

- Acesso a compras correlatas, etc...  

Há a possibilidade de estruturar um programa ao vivo. No caso, a entrevista ocorreria em 

tempo real e haveria acesso direto do espectador ao apresentador ou entrevistado. O próprio 

apresentador acionaria material pré-produzido, como ocorre em uma videoconferência. A 

audiência, por sua vez, estaria apta também a enviar seu próprio material. Por exemplo, na 

entrevista com o músico, ao vivo, poderia ser recebido um clipe de uma banda independente 

que gostaria da opinião de um profissional. O clipe seria exibido, analisado e um dos 

integrantes poderia estar aparecendo na tela, via simples webcam. Nada a que hoje não se 

tenha acesso via Internet, mas que a TV fará convencional, em esfera de experiência 

cotidiana.  

O cronograma de produção seguiria quase o mesmo, com ênfase na pesquisa em profundidade 

e estrutura narrativa muito bem elaborada. A construção do trajeto deve possibilitar 

experiências de significado ao usuário-espectador. Reconstrói-se a relação emissor-receptor, 

que deve, provavelmente, implicar-se mais compassiva.  

De fato, o produtor terá de assumir-se muito mais espectador do que gostaria, ou do que está 

acostumado convencionalmente. Muda também a relação TV-publicidade, publicidade-

consumidor. Nào mais se consumirá publicidade de produto via programa de televisão; a 

própria mensagem, o próprio programa se tornará mais produto, aceito ou não em termos-

nuances; cada vez menos ingênuos, quanto mais se aprimora o público em realação ao 

exercício interativo. O diferencial de um programa poderá estar em um modo narrativo bem 

explorado, num direcionamento mais inteligente, lógica não-linear estruturada para fomentar 

interesse; enfim, as possibilidades de cativar o espectador serão muitas, ou confundidas com 

dificuldades. Nada que somente a criatividade, muito mais do que a tecnologia, não resolva. 
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Teorias e relatividade ainda parecem ser as bases reais da TV configurando-se digital, o que 

não deve, de modo algum, ser visto como barreira e, sim, vasto campo de estudo.  

Pesquisa faz-se o mais eficaz modo procedimental, face ao que, ainda em processo, não se 

basta como linguagem.     

APÊNDICE 3 

 

Sobre a pesquisa: 

 

Metodologia de pesquisa  

 

      SegundoBeatriz Santos Samara  (1997:25 ), a metodologia da pesquisa é a fase que 

determina como realizar o projeto e o tipo de análise desejada . De acordo com Phillip Kotler 

(1998: 124), a boa pesquisa envolve método científico de observação e cuidadosa formulação 

de hipóteses e testes, além de muitas fontes para melhor visão situacional.  

      Samara (1997:26) classifica os métodos de pesquisa como exploratórios, descritivos e 

experimentais.   

      - Abordagem qualitativa 

      1-Estudos exploratórios procuram um primeiro contato com a situação a ser pesquisada. 

São informais, flexíveis e criativos, podendo ser realizados a partir de dados secundários (já 

existentes), conversas com pessoas especializadas no assunto de interesse e pesquisas já 

realizadas. A autora afirma que a grande vantagem do estudo exploratório é a obtenção de 

informações a baixo custo. Já a sua desvantagem é a possível obsolescência de informações, 

por falta de atualização ou inexistência de dados essenciais ao propósito específico.  

      2-Estudos descritivos buscam descrever situações através de dados primários obtidos em 

discussões ou entrevistas pessoais. Respondem a questões relativas ao consumidor ou público, 

identificam produtos ou serviços capazes de atender às necessidades de consumo, 

sazonalidade e preferências. Esse tipo de estudo pode ser quantitativo (busca responder à 

questão quanto? para cada objetivo do projeto ) ou qualitativo (também chamado descritivo 

de caso) , que buscam compreender as relações de consumo em profundidade, indicando 



353 

motivações de consumo. As pesquisas quantitativas necessitam ser realizadas a partir da 

elaboração de amostras da população; seus resultados serão analisados e interpretados através 

de médias e percentuais das respostas obtidas. As pesquisas qualitativas são realizadas através 

de entrevistas individuais ou discussões em grupo, e sua análise permite verificar pontos 

comuns e distintos presentes na mostra selecionada. A análise deste tipo de pesquisa é feita 

pelo mediador e outros analistas, não estando totalmente livre de subjetivismos. Segundo a 

autora, um projeto pode estar baseado tanto em estudos quantitativos quanto qualitativos, ou 

em ambos. 

Segundo Elisabete de Pádua (Metodologia da Pesquisa), a abordagem qualitativa envolve 

alguns métodos específicos: 

Método clínico: descrição do homem em um momento e cultura. 

Método histórico-antropológico: acontecimentos no contexto; análise não a partir dos fatos 

histórico-cronológicos; a preocupação é antropológica (fenômenos a partir dos elementos 

humanos que atuaram sobre eles). Fenômeno analisado com base no grupo participante. 

E as modalidades da pesquisa são: 

Etnográficas: trabalho com o contexto histórico antropológico de determinado grupo. 

Pesquisa do contexto em que as pessoas ou grupos estão inseridos.  

Dialéticas: aspecto histórico com a perspectiva dialética de Heggel, não causa-efeito ou 

cronológico.  

Fenomenológicas: estuda o fenômeno individual interpretado pelo próprio sujeito que o vive.   

  

      - Abordagem experimental 

      3- Estudos experimentais ou causais estabelecem relação de causa e efeito entre variáveis 

em estudo, de forma prática. São conclusões que dificilmente são obtidas por outros tipos de 

estudo. No entanto, são de alto custo e seus resultados não são tão exatos. Nesses estudos 

existem unidades de teste, ou grupos experimentais, que podem ser compostas por produtos, 

pessoas ou canais de distribuição, dependendo do objetivo da pesquisa. Além das unidades de 

teste, pode haver unidades utilizadas para comparação (os chamados grupos de controle), para 
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avaliação de resultados. A grande dificuldade desse tipo de estudo é o controle das variáveis 

para atestar relações de causa e efeito, pois pode haver variáveis incontroláveis, não 

identificadas na análise dos resultados da pesquisa (ex: ação da concorrência). Segundo 

Elisabeth de Paula (Metodologia da Pesquisa), a metodologia experimental, em suma, 

apresenta algumas características: 

- Submeter fato à experimentação 

- Detectar condições de controle 

- Medir constância das incidências e exceções. 

- Repetibilidade. 

- Generalização (sempre necessária). 

- Não existe relação entre sujeito e objeto; não há relação com a interpretação do pesquisador.  

Tendo como base as definições acima, a pesquisa terá abordagem qualitativa. 

- Estudo exploratório, em relação às pesquisas sobre o que já é feito em televisão, emissoras, 

patrocinadores reais e potenciais, linguagem híbrida, padrões de TV Digital e orçamentos; 

mídia digital, suas propriedades, conceitos e linguagem. 

- Estudo descritivo de caso, entrevista com pesquisadores de TV Digital e mídias digitais; 

buscando diferentes opiniões sobre o que estes especialistas visualizam como potencialidades 

para a TV Digital e a eminente convergência de mídias.  

  

Métodos de coleta de dados 

De acordo com a autora (1997: 71), serão os métodos de coleta de dados que irão determinar a 

forma para obtenção de dados destinados ao projeto de pesquisa. Consistem em três diferentes 

métodos: observação, inquérito (contato) e o método interativo. 
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Na coleta por observação, tem-se por objetivo levantar hipóteses preliminares sobre 

comportamento de consumo. É mais utilizado para pesquisa sobre público infantil. A crítica 

mais comum a esse método é o subjetivismo do observador. 

No método por inquérito pessoal, ou contato, é possível obter o maior número de informações 

sobre o entrevistado, apesar da possibilidade de artificialidade deste, e de possível influência 

por parte do entrevistador. É o método mais utilizado na pesquisa de marketing, exige muito 

preparo, devendo adequar o entrevistador ao perfil do entrevistado, seja no contato pessoal ou 

por telefone. O método interativo permite ao entrevistado maior liberdade e comodidade ao 

responder, fazer críticas ou sugestões. É método prático, rápido e eficaz.  

Após definido o método de pesquisa e de coleta de dados, segundo Samara (1997:53), deve-se 

passar à formulação do questionário (pesquisas quantitativas) ou roteiros (pesquisas 

qualitativas). Os roteiros não obedecem a uma estrutura específica, podendo ser disfarçados 

(objetivos da pesquisa não estão explícitos) ou não-disfarçados (objetivos explícitos). Pode 

haver inserção de perguntas, de acordo com o andamento da entrevista.  

  

Elisabete de Pádua (Metodologia da Pesquisa) classifica técnicas de coleta de dados para 

abordagem qualitativa: 

1- Observação participante (eu estou em interação com o fenômeno pesquisado/interfiro de 

alguma forma no resultado) 

2- Pesquisa-ação (estou com o grupo e interfiro no fenômeno pesquisado). 

3- Histórias ou relatos de vida (significados que as pessoas estão dando aos acontecimentos; 

eu posso dar interpretação ou o próprio sujeito pode fazê-lo/ fenomenologia) 

4- Análise de conteúdo (fazer pesquisa sobre grupo ou pessoas a partir de conteúdos 

publicados deixados por essa pessoa ou grupos. Para a análise utilizam-se certos critérios 

específicos em relação ao objeto em questão). 

5- Análise documental (análise de um fenômeno sobre o qual não há nada publicado. Aqui se 

utiliza observação participante e trabalho com documentos; deve haver organização desses 

documentos). 
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6- Entrevista (preparação do roteiro, realização, transcrição organização de dados obtidos). 

7- Jogo de papéis (dramatização onde cada um se reveste e toma atitude, expressando-se 

emocionalmente, para que se possa observar e perceber aspectos naturais do fenômeno 

estudado, para se perceber o pensamento subjacente).  

 

  

Os métodos utilizados na coleta de dados 

- Na fase de estudo exploratório: pesquisas em fontes de dados secundários sobre TV digital, 

sobre mídia digital, hipermídia, internet e hipertexto (publicações nas respectivas áreas ; em 

TV, entrevistas já realizadas com diretores e responsáveis pelas grades de programação, 

pesquisas de IBOPE , perfil do público; em mídia digital , estudo sobre o conceito, 

utilizações, estudos recentes. 

- Na fase de estudo descritivo de caso: junto aos pesquisadores e produtores de TV Digital e 

Mídia Digital/junto a produtores de mídia televisiva/emissoras que adotarão padrão digital.      

  

                              Amostra  

Segundo a autora (1997: 67), amostra é uma parte do universo (todos os que detêm 

informações procuradas), com as mesmas características destes. As amostras podem ser de 

pessoas, empresas, entidades, entre outros. Os resultados obtidos do estudo da amostra 

escolhida podem ser estimados para o universo do qual foi selecionado. A autora atenta para a 

máxima atenção exigida nesta etapa da pesquisa, uma vez que é fundamental determinar com 

precisão as características da população em estudo, da qual será extraída a amostra apta a 

atender os objetivos propostos pelo projeto.  

As técnicas amostrais podem ser probabilísticas e não-probabilísticas . Para a obtenção das 

probabilísticas, utilizam-se conceitos estatísticos, pois nesse tipo de amostra todos os 

elementos da população têm igual probabilidade de ser selecionados para compô-la. As não- 

probabilísticas são selecionadas por critérios subjetivos do pesquisador, de acordo com sua 

experiência e objetivos de estudo.   
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A amostragem para o estudo descritivo de caso para pesquisadores nas respectivas 

áreas de interesse será não-probabilística, composta por técnicos e pesquisadores, 

uma vez que o nosso interesse centra-se em potencial de linguagem da TV Digital, 

o que, ainda ,está muito ligado à técnica.   

 

 


